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Wieloletni Strategiczny Program Operacyjny Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 został 

przyjęty uchwałą nr XLIII/292/2013 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 26 listopada 2013r. 

Dokument, który jest komplementarny z dokumentami krajowymi, regionalnymi i sektorowymi 

obowiązującymi na lata 2014-2020, zawiera diagnozę stanu powiatu gnieźnieńskiego w roku 2013, 

analizę SWOT powiatu gnieźnieńskiego, wizję, cele strategiczne i operacyjne, a także zestawienie 

projektów do realizacji w latach 2014-2020.  

Nad przygotowaniem dokumentu, przez kilka miesięcy, pracował zespół, w skład którego weszli 

przedstawiciele urzędu starostwa, jego jednostek podległych, Rady Powiatu Gnieźnieńskiego oraz 

organizacji pozarządowych. Jego przyjęcie przez Radę Powiatu było również poprzedzone 

konsultacjami społecznymi. Ponadto, dokument poddano uzgodnieniom z Regionalnym Dyrektorem 

Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w sprawie 

odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Na podstawie 

pozytywnej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, odstąpiono od 

konieczności opracowania ww. oceny. Dotychczas dokument był zmieniany 4 razy: 

▪ uchwałą nr LI/351/2014 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 26 czerwca 2014r. 

zaktualizowano zapisy odnoszące się do projektu nr II/1/a – Budowa i zakup nowoczesnej 

infrastruktury teleinformatycznej wspierającej funkcjonowanie administracji powiatowej, 

▪ uchwałami nr XIII/78/2015 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 września 2015r. oraz 

XVIII/84/2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 października 2019r. kompleksowo 

zaktualizowano dokument, w szczególności karty projektów, 

▪ uchwałą nr XXVIII/170/2020 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 8 lipca 2020r. przedłużono 

okres obowiązywania Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu 

Gnieźnieńskiego do końca 2021 roku. 

Wizja Powiatu Gnieźnieńskiego: 

 

Tu powstała Polska i tu stawiamy na rozwój w miejscu godnym inwestycji 

 

I cel strategiczny:   

 

Nowoczesny Powiat Gniezno – blisko stolicy regionu – 5 celów operacyjnych i 19 projektów 

 

II cel strategiczny:   

 

Powiat Gniezno wygodnym i bezpiecznym miejscem do życia – 8 celów operacyjnych i 43 projekty 

 

III cel strategiczny:   

 

Powiat Gniezno znany jako kolebka państwa polskiego – 3 cele operacyjne i 11 projektów 
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Wykaz projektów WSPO Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014-2021 

 

nr 
projektu 

tytuł projektu 
realizacja  

w roku 2020 

cel strategiczny I. Nowoczesny Powiat Gniezno – blisko stolicy regionu 

cel operacyjny  
1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej poprzez tworzenie warunków  

do inwestowania i rozwoju przedsiębiorczości 

I/1/a Gnieźnieńska motoryzacja rozpoznawalna w Polsce - 

I/1/b Centrum Obsługi Inwestora - 

I/1/c Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości tak 

I/1/d Promocja gospodarcza powiatu tak 

I/1/e Wsparcie dla początkujących przedsiębiorców - 

I/1/f 
Wsparcie innowacyjnych projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa 
MSP 

- 

I/1/g 
Wsparcie rozwoju stref gospodarczych oraz utworzenia podstrefy 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w powiecie gnieźnieńskim 

- 

I/1/h Wsparcie współpracy na linii biznes-nauka - 

I/1/i Współpraca z pracodawcami tak 

cel operacyjny  
2. Poprawa warunków komunikacyjnych na sieci dróg powiatowych 

powiązanych z drogami wyższych kategorii 

I/2/a Budowa i przebudowa dróg tak 

I/2/b Przebudowa lub budowa obiektów mostowych, przepustów - 

cel operacyjny 3. Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionu 

I/3/a 
Doposażenie stanowisk egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów 
zawodowych 

tak 

I/3/b Wyższe kwalifikacje – lepszy start - 

I/3/c Edukacja młodzieży - 

I/3/d Przekwalifikowanie i ustawiczne kształcenie tak 

I/3/e Kwalifikacje zawodowe tak 

cel operacyjny  
4. Wzrost atrakcyjności teleinformatycznej poprzez wykorzystanie 

sieci szerokopasmowych w gospodarce 

I/4/a E-administracja w powiecie gnieźnieńskim tak 

cel operacyjny  5. Powiat Gniezno otwarty na kontakty i rynki zagraniczne 

I/5/a Intensyfikacja współpracy międzynarodowej tak 

I/5/b Comenius – uczenie się przez całe życie - 

cel strategiczny II. Powiat Gniezno wygodnym i bezpiecznym miejscem do życia 

cel operacyjny  
1. Sprawnie i efektywnie zarządzany powiat oraz poprawa jakości 

świadczonych usług 

II/1/a 
Budowa i zakup nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej 
wspierającej funkcjonowanie administracji powiatowej 

tak 

II/1/b Inwestycja w kadry - 

II/1/c 
Podnoszenie i doskonalenie umiejętności zawodowych pracowników 
Starostwa Powiatowego w Gnieźnie 

tak 
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II/1/d 

Funkcjonalny podział budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego  
w Gnieźnie – budowa biblioteki i czytelni w patio budynku 
współużytkowanego przez I LO i MPPP w Gnieźnie oraz zakup pierwszego 
wyposażenia 

- 

II/1/e Modernizacja obiektów należących do powiatu tak 

cel operacyjny  2. Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu na drogach publicznych 

II/2/b 
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (przebudowa skrzyżowań, 
sygnalizacja świetlna) 

tak 

II/2/c Remonty dróg – poprzez wykonanie nakładek bitumicznych tak 

cel operacyjny  
3. Zrównoważony rozwój w zakresie bezpiecznych warunków życia, 

zdrowia, aktywności i wypoczynku mieszkańców 

II/3/a Likwidacja wyrobów zawierających azbest tak 

II/3/b Zmniejszenie ryzyka powodziowego tak 

II/3/c Centrum Aktywności Społecznej Largo  tak 

II/3/d Dzieciom potrzebne są rodziny (piecza zastępcza) - 

II/3/e 
Przemoc Pomoc MOC – przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie 
(przemoc w rodzinie) 

- 

II/3/f Monitoring zagrożeń tak 

II/3/g 
Wsparcie zakupu i wymiana sprzętu oraz wsparcie działalności 
powiatowych służb i podmiotów ratowniczych 

tak 

II/3/h Innowacyjna służba zdrowia - 

II/3/i 
Organizacja imprez sportowych propagujących wybrane dyscypliny 
sportowe 

- 

II/3/j Stypendia i nagrody sportowe - 

II/3/k Wsparcie działalności klubów sportowych - 

II/3/l Pogłębianie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych tak 

II/3/m Organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa - 

II/3/n Programy profilaktyki zdrowia - 

II/3/o Centrum Aktywności Młodzieżowej MOTYKA - 

II/3/p 
Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług 
medycznych 

tak 

II/3/r Bezpieczny Powiat tak 

cel operacyjny  4. Pomoc mieszkańcom w odnalezieniu się na rynku pracy 

II/4/a 
Aktywni, odpowiedzialni obywatele – Powiat Gnieźnieński wspiera rozwój 
ekonomii społecznej 

- 

II/4/b Gnieźnieńskie Targi Pracy i Giełdy Pracy tak 

II/4/c 
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych poprzez realizację projektów  
z udziałem środków unijnych 

tak 

II/4/d Staże dla bezrobotnych tak 

cel operacyjny  
5. Zwiększenie udziału energii rozproszonej poprzez inwestycje  

w odnawialne źródła energii (OZE) oraz zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń 

II/5/a 

Promocja ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, 
przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz propagowanie odnawialnych 
źródeł energii w szczególności biomasy jako najstarszego i najtańszego 
źródła energii 

- 
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cel operacyjny  
6. Osiągnięcie wysokiego poziomu kształcenia przy racjonalnym 

gospodarowaniu zasobami oświaty i kultury 

II/6/a Rozwój uzdolnień indywidualnych dzieci i młodzieży tak 

II/6/b Czas do przedszkola tak 

II/6/c 
Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie 
zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli – powiat 
gnieźnieński 

- 

II/6/d Gnieźnieński Program Wspierania Edukacji tak 

II/6/e 
Program wsparcia w zakresie zdobywania kompetencji dot. 
funkcjonowania mechanizmów wolnorynkowych 

- 

II/6/f 
Tworzenie i doposażenie laboratoriów szkolnych oraz zakup pomocy 
naukowych i sprzętu specjalistycznego 

tak 

II/6/g Wsparcie dla szkolnictwa wyższego - 

II/6/h 
Utworzenie ośrodka wsparcia dla rodzin osób z niepełnosprawnością 
intelektualną 

- 

II/6/i Sala sportowa przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie  - 

cel operacyjny  
7. Tworzenie oferty kulturalnej uwzględniającej potrzeby 

zróżnicowanych grup odbiorców oraz wspieranie działalności 
artystycznej 

II/7/a 
Wsparcie zespołów reprezentacyjnych Powiatu, w tym chórów  
i orkiestry 

tak 

II/7/b Przebudowa oraz doposażenie Centrum Kultury tak 

II/7/c Organizacja cyklicznych imprez kulturalnych  tak 

II/7/d 
Wsparcie realizacji zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego 

- 

cel operacyjny  
8. Wspieranie inicjatyw społecznie użytecznych zgłaszanych przez 

mieszkańców i organizacje pozarządowe 

II/8/a Obywatelski Powiat Gniezno - 

cel strategiczny III. Powiat Gniezno znany jako kolebka państwa polskiego 

cel operacyjny  1. Powiat Gniezno markowym powiatem w Wielkopolsce 

III/1/a 
Promocja powiatu gnieźnieńskiego poprzez działalność o charakterze 
sportowym 

- 

III/1/b 
Organizacja i promocja ważnych dla powiatu wydarzeń historycznych, 
jubileuszowych, promocyjnych oraz wizerunkowych 

- 

III/1/c 
Tu powstała Polska – budowa i promocja marki powiatu jako miejsca, 
gdzie narodziła się polska państwowość 

- 

III/1/d 
Wzrost atrakcyjności turystycznej powiatu poprzez posiadanie obiektów 
rangi ogólnopolskiej, europejskiej i światowej 

- 

cel operacyjny  
2. Powiat Gniezno na weekend – zmiana charakteru turystyki  

z tranzytowej na pobytową 

III/2/a Promocja powiatu poprzez reklamę typu ATL i BTL tak 

III/2/b 
Rozwój i promocja innych, ponadregionalnych szlaków turystycznych 
przebiegających przez teren powiatu oraz szlaków powiatowych 

tak 

III/2/c Rozwój i promocja turystyki aktywnej na terenie powiatu tak 

III/2/d Rozwój i promocja turystyki kolejowej w powiecie gnieźnieńskim tak 

III/2/e 
Zintegrowany system informacji turystycznej – kluczowy instrument 
profesjonalnej obsługi ruchu turystycznego 

tak 
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cel operacyjny  
3. Powiat Gniezno – sercem Szlaku Piastowskiego, wizerunkowego 

produktu Wielkopolski 

III/3/a Gniezno Piastów na żywo - 

III/3/b 
Szlak Piastowski – rozwój i promocja szlaku, kluczowego produktu 
turystycznego powiatu 

tak 
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numer projektu  

I/1/c 

 

nazwa projektu 

Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Przebudowa strony internetowej konkursu Dyrektor WPT 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2020 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Przebudowa strony internetowej konkursu 750/75095/4300 1.000 

 razem 1.000 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2020 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu  (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Przebudowa strony 

internetowej konkursu 
0,00 0,00 (§ 4300) - - 

razem 0,00 0,00  - 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

W ramach projektu organizowany jest, co dwa lata, konkurs "Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla 

Przedsiębiorczości". Do  końca 2020 roku odbyło się dziesięć edycji konkursu. Jego celem jest 

promocja firm zlokalizowanych na terenie powiatu gnieźnieńskiego, upowszechnianie pozytywnych 

wzorców, budowanie prestiżu i wiarygodności lokalnej gospodarki. Konkurs jest adresowany do firm 

sektora MSP. W ramach projektu podejmowane są również działania mające na celu podnoszenie 

rangi przedsięwzięcia i budowanie jego wizerunku: konkurs posiada własną stronę internetową 

www.orzelprzedsiebiorczości.pl (od 2013 r.), system identyfikacji wizualnej (od 2014 r.), a jego 

logo jest prawnie chronione - zostało zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Przebudowa strony internetowej konkursu 

opis zadania 

W roku 2020 zakładano przebudowę strony internetowej poświęconej 

konkursowi. Zadanie było realizowane bezkosztowo (na bazie własnego 

zasobu kadrowego). Przewidywany termin zakończenia realizacji 

zadania – I półrocze 2021 roku. 
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bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2020 

produktu 

liczba zorganizowanych konkursów szt. 0 

liczba firm biorących udział w konkursie szt. 0 

liczba nagrodzonych firm szt. 0 

liczba firm, którym przyznano tytuł: Orzeł 

Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 
szt. 0 

liczba firm, którym przyznano tytuł: Złoty Orzeł 

Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 
szt. 0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

numer projektu  

I/1/d 

 

nazwa projektu 

Promocja gospodarcza powiatu 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Prowadzenie Punktu Wspierania Biznesu Dyrektor WPT 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2020 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Prowadzenie Punktu Wspierania Biznesu - - 

 razem - 
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2020 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Prowadzenie Punktu 

Wspierania Biznesu 
- - - - 

razem - -  - 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Celem realizacji projektu jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości z obszaru miasta i gmin powiatu 

gnieźnieńskiego poprzez nieodpłatną działalność konsultacyjną i szkoleniową. Projekt przewiduje 

m. in. prowadzenie Punktu Wspierania Biznesu – miejsca, w którym przedsiębiorcy, osoby fizyczne 

po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie, mogliby bezpłatnie uzyskać informacje o możliwości 

pozyskania dofinansowania na swoją działalność.  

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Prowadzenie Punktu Wspierania Biznesu 

opis zadania 

Z początkiem roku 2017, w strukturach Starostwa Powiatowego  

w Gnieźnie rozpoczął działalność Punktu Wspierania Biznesu. Jego 

zadania obejmują szeroko rozumiane kreowanie i koordynowanie 

działań ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorczości w regionie.  

W ramach projektu w 2020 roku realizowane były następujące zadania: 

▪ w zakresie bieżącej pracy przeprowadzono 261 konsultacji,  

w tym: 179 telefonicznych, 22 e-mailowych i 60 bezpośrednie.   

▪ zorganizowano 1 spotkanie informacyjne: w dniu 21 stycznia 

2020r., razem z Polską Fundacją Przedsiębiorczości, szkolenie 

„Przygotowanie biznesplanu”, w którym uczestniczyły 22 osoby, 

▪ prowadzenie fanpage PWB na profilu społecznościowym Facebook. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19 nie 

zrealizowano planowanych szkoleń, spotkań informacyjnych oraz 

udziału w targach.  

Zasadniczo zmianie uległa struktura konsultacji. Z uwagi na 

ograniczenia w przyjmowaniu interesantów, konsultacje odbywały się 

przede wszystkim w formie telefonicznej oraz elektronicznej. 

Dodatkowo oferta PWB została poszerzona o poradnictwo w zakresie 

pomocy przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym 

poszkodowanym z powodu COVID-19. 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

[1] Polska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie, Główny 

Punkt Informacji Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2020 

produktu 
liczba targów, spotkań, itp., w których powiat 

wziął udział w związku z realizacja projektu 
szt. 1 
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liczba opracowań/zaktualizowanych 

materiałów promocyjnych (publikacji, 

prezentacji, itp.) w związku z realizacją 

projektu 

szt. - 

liczba osób/podmiotów, którym przekazano 

materiały promocyjne w związku z realizacją 

projektu 

os./szt. 80 

rezultatu 

liczba nowych inwestycji zlokalizowanych na 

terenie powiatu gnieźnieńskiego w związku  

z realizacją projektu 

szt. 

 
b. d. 

liczba utworzonych miejsc pracy w związku  

z realizacją projektu 
szt. 

 
b. d. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

numer projektu  

I/1/i 

 

nazwa projektu 

Współpraca z pracodawcami 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Spotkania z pracodawcami Dyrektor PUP 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2020 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Spotkania z pracodawcami - - 

 razem - 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2020 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Spotkania z pracodawcami - - - - 

razem - -  - 
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III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Realizacja projektu polega na szerszym zapoznaniu pracodawców i przedsiębiorców z wachlarzem 

usług urzędu oraz możliwościami korzystania ze środków finansowych Funduszu Pracy  

i Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Spotkania z pracodawcami 

opis zadania 

W ramach zadania realizowano bezpośrednie spotkania doradców 

klienta - pośredników pracy, doradców zawodowych u pracodawców. 

Ich celem było nie tylko poznanie jak największej ilości pracodawców  

z terenu powiatu gnieźnieńskiego czy zdobycie informacji dotyczących 

rozwoju poszczególnych zakładów pracy, ale również pozyskanie 

większej ilości ofert pracy. Łączna liczba kontaktów pośredników pracy 

i doradców zawodowych z pracodawcami wyniosła 1.822. 

W ramach zadania założono także pomoc zespołu doradczego 

pracownikom i pracodawcom w sytuacji planowanych zwolnień 

grupowych. W roku 2020 nie odbywały się spotkania lokalne ponieważ 

nie było zgłoszeń na lokalnym rynku pracy. 

Ponadto, w I kwartale 2020 roku Urząd współpracował w ramach 

punktu konsultacyjnego z WKU z Konina - na spotkaniach prelegenci 

przedstawiali, możliwości wstąpienia do ochotniczych form służby 

wojskowej w tym zawodowej, terytorialnej, przygotowawczej NSR oraz 

ćwiczeń wojskowych. 

W 2020 roku nie odbywały się szkolenia pn. „Praca na własny 

rachunek” organizowane przez PUP przy współudziale Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego, które adresowane były 

do osób rozpoczynających działalność gospodarczą. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Ograniczenia związane z pandemią koronawirusa. 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wojskowa Komenda Uzupełnień z Konina. 

 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2020 

produktu 

liczba przedsiębiorców biorących udział  

w konferencjach, spotkaniach i in. 
os. 0 

liczba urzędów, instytucji i organizacji 

działających na rzecz wspierania 

przedsiębiorczości biorących udział  

w spotkaniach 

szt. 1 

liczba materiałów informacyjnych 

przekazanych pracodawcom podczas spotkań, 

konferencji i in. 

szt. 0 

liczba zorganizowanych „drzwi otwartych” szt. 0 
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rezultatu 

liczba ofert pracy pozyskanych w związku  

z realizacją projektu 
szt. 1.024 

liczba osób bezrobotnych, które uzyskały 

zatrudnienie w wyniku realizacji projektu 
os. 380 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

numer projektu  

I/2/a 

 

nazwa projektu 

Budowa i przebudowa dróg 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2181P granica powiatu Kowalewo – Popowo 

Podleśne 
Dyrektor PZD 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2195P m. Dębnica Dyrektor PZD 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2197P m. Turostowo Dyrektor PZD 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2261P Sokołowo – Skorzęcin Dyrektor PZD 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2169P m. Zieleń Dyrektor PZD 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2147P – ścieżka rowerowa Kiszkowo  

– Sroczyn 
Dyrektor PZD 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2199P Imielenko – Imielno Dyrektor PZD 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2190P Polska Wieś – Wilkowyja Dyrektor PZD 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2160P Nidom Dyrektor PZD 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2301P ul. Cienista skrzyżowanie z drogą 

powiatową nr 2152P ul. Dalkoska w Gnieźnie 
Dyrektor PZD 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2241P m. Szydłowo Dyrektor PZD 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2250P m. Grabowo Dyrektor PZD 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo – Malenin  

– z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych 
Dyrektor PZD 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2152P ścieżka rowerowa Dalki – Mnichowo Dyrektor PZD 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2152P ścieżka rowerowa Mnichowo  

– granica z gminą Czerniejewo 
Dyrektor PZD 
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II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2020 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2181P granica powiatu 

Kowalewo – Popowo Podleśne 
600/60014/6050 2.753.025 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2195P m. Dębnica 600/60014/6050 202.000 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2197P m. Turostowo 600/60014/6050 102.000 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2261P Sokołowo  

– Skorzęcin 
600/60014/6050 87.248 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2169P m. Zieleń 600/60014/6050 161.803 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2147P – ścieżka 

rowerowa Kiszkowo – Sroczyn 
600/60014/6050 1.150.000 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2199P Imielenko  

– Imielno 
600/60014/6050 90.535 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2190P Polska Wieś  

– Wilkowyja 
600/60014/6050 188.187 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2160P Nidom 600/60014/6050 168.787 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2301P ul. Cienista 

skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2152P ul. Dalkoska  

w Gnieźnie 

600/60014/6050 502.890 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2241P m. Szydłowo 600/60014/6050 121.750 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2250P m. Grabowo 600/60014/6050 209.901 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo  

– Malenin – z dofinansowaniem z Funduszu Dróg 

Samorządowych 

600/60014/6050 941.819 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2152P ścieżka rowerowa 

Dalki – Mnichowo 
600/60014/6050 5.000 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2152P ścieżka rowerowa 

Mnichowo – granica z gminą Czerniejewo 
600/60014/6050 10.000 

 razem 6.694.945 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2020 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2181P granica 

powiatu Kowalewo – Popowo 

Podleśne 

2.753.024,06 
303.269,06  

(§ 6050) 

Fundusz Dróg 

Samorządowych 
2.449.755,00 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2195P  

m. Dębnica 

201.999,06 
101.999,06 

(§ 6050) 
Gmina Kłecko 100.000,00 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2197P  

m. Turostowo 

101.999,74 
81.999,74 

(§ 6050) 
Gmina Kiszkowo 20.000,00 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2261P 

Sokołowo – Skorzęcin 

87.247,48 
57.247,48 

(§ 6050) 
Gmina Witkowo 30.000,00 
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Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2169P  

m. Zieleń 

161.802,07 
161.802,07 

(§ 6050) 
- - 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2147P  

– ścieżka rowerowa Kiszkowo 

– Sroczyn 

1.150.000,00 
610.000,00 

(§ 6050) 
Gmina Kiszkowo 540.000,00 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2199P 

Imielenko – Imielno 

90.534,59 
36.214,59 

(§ 6050) 
Gmina Łubowo 54.320,00 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2190P Polska 

Wieś – Wilkowyja 

188.187,00 
94.094,00 

(§ 6050) 
Gmina Kłecko 94.093,00 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2160P Nidom 
168 786,39 

67.516,39 

(§ 6050) 

Gmina 

Czerniejewo 
101.270,00 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2301P  

ul. Cienista skrzyżowanie  

z drogą powiatową nr 2152P 

ul. Dalkoska w Gnieźnie 

502.890,00 
502.890,00 

(§ 6050) 
- - 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2241P  

m. Szydłowo 

121.749,15 
85.224,15 

(§ 6050) 

Gmina 

Trzemeszno 
36.525,00 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2250P  

m. Grabowo 

209.900,82 
146.930,82 

(§ 6050) 

Gmina 

Trzemeszno 
62.970,00 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2162P 

Witkowo – Malenin  

– z dofinansowaniem  

z Funduszu Dróg 

Samorządowych 

0,00 0,00 - - 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2152P ścieżka 

rowerowa Dalki – Mnichowo 

5.000,00 
5.000,00 

(§ 6050) 
- - 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2152P ścieżka 

rowerowa Mnichowo – 

granica z gminą Czerniejewo 

10.000,00 
10.000,00 

(§ 6050) 
- - 

razem  5.753.120,36 2.264.187,36  3.488.933,00 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Założeniem projektu jest przebudowa dróg powiatowych. Zakłada się również, że realizacja 

poszczególnych zadań w ramach projektu będzie finansowana nie tylko z budżetu powiatu, ale 

także z pozyskiwanych środków zewnętrznych (fundusze UE, Narodowy Program Przebudowy Dróg 

Lokalnych, inne). 
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2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Przebudowa drogi powiatowej nr 2181P granica powiatu Kowalewo  

– Popowo Podleśne 

opis zadania 

W ramach zadania przebudowano drogę na odcinku o długości 5,514 km 

o nawierzchni asfaltowej – wykonano: poszerzenie jezdni, chodnik, 

zatoki autobusowe, zjazdy, oznakowanie poziome oraz utwardzono 

pobocza. Ponadto, wykonano i zamontowano tablice informacyjne. 

 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. 

Umowę nr 17/19 zawarto w dniu 21.10.2019 r. z firmą Kowalski 

Budownictwo sp. z o.o. z siedzibą w Żninie. Nadzór nad realizacją 

robót sprawowała, zgodnie z umową nr 51/W/19 zawartą w dniu 

21.10.2019 r., firma Usługi Projektowe i Nadzory w Zakresie Budowy 

Dróg i Ulic M. Trajgis z siedzibą w Promienku. Tablice informacyjne, 

zgodnie z zamówieniem nr 22/20 z dnia 3.06.2020 r., przygotowała  

i zamontowała firma Elpos Firma Usługowo–Produkcyjna S. Pokładecki  

z siedzibą w Gnieźnie. 

nazwa zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2195P m. Dębnica 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi na odcinku o długości 

1,206 km. Prace objęły wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno 

–bitumicznych oraz uzupełnienie i utwardzenie pobocza. 

 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. 

Umowę nr 9/20 zawarto w dniu 2.04.2020 r. z firmą Kowalski 

Budownictwo sp. z o.o. z siedzibą w Żninie. Nadzór nad realizacją 

robót sprawowała, zgodnie z umową nr 26/W/20 zawartą w dniu 

2.04.2020 r., firma Usługi Projektowe i Nadzory w Zakresie Budowy 

Dróg i Ulic M. Trajgis z siedzibą w Promienku. 

nazwa zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2197P m. Turostowo 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi na odcinku o długości 

0,586 km. Prace objęły wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno 

–bitumicznych oraz obustronne uzupełnienie pobocza. 

 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. 

Umowę nr 8/20 zawarto w dniu 2.04.2020 r. z firmą Kowalski 

Budownictwo sp. z o.o. z siedzibą w Żninie. Nadzór nad realizacją 

robót sprawowała, zgodnie z umową nr 25/W/20 zawartą w dniu 

2.04.2020 r., firma Usługi Projektowe i Nadzory w Zakresie Budowy 

Dróg i Ulic M. Trajgis z siedzibą w Promienku. 
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nazwa zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2261P Sokołowo – Skorzęcin 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi na odcinku o długości 

0,6 km. Prace objęły wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno 

–bitumicznych oraz uzupełnienie pobocza gruntem. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. 

Umowę nr 17/20 zawarto w dniu 25.06.2020 r. z firmą Kowalski 

Budownictwo sp. z o.o. z siedzibą w Żninie (w dniu 31.08.2020 r. 

zawarto aneks nr 1 do ww. umowy). Nadzór nad realizacją robót 

sprawował, zgodnie z umową nr 2/Z/20 zawartą w dniu 25.06.2020 r., 

Wojciech Dams. 

nazwa zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2169P m. Zieleń 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi na odcinku o długości 

0,95 km. Prace objęły wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno 

–bitumicznych oraz wzmocnienie pobocza tłuczniem twardym. 

 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. 

Umowę nr 10/20 zawarto w dniu 9.04.2020 r. z Zakładem Drogowo 

–Transportowym S. Begier z siedzibą w Nekli. 

nazwa zadania 
Przebudowa drogi powiatowej nr 2147P – ścieżka rowerowa 

Kiszkowo – Sroczyn 

opis zadania 

W ramach zadania zaktualizowano dokumentację oraz wykonano 

ścieżkę rowerową o nawierzchni asfaltowej o długości 2,425 km. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Aktualizację dokumentacji przeprowadziła, zgodnie z umową  

nr 28/W/20 zawartą w dniu 15.04.2020 r. z firmą Usługi Projektowe  

i Nadzory w Zakresie Budowy Dróg i Ulic M. Trajgis z siedzibą  

w Promienku. Wykonawca został wybrany w trybie przetargu 

nieograniczonego. Umowę nr 11/20 zawarto w dniu 19.05.2020 r.  

z Zakładem Drogowo – Transportowym S. Begier z siedzibą w Nekli  

(w dniu 27.07.2020 r. zawarto aneks nr 1 do ww. umowy). Nadzór nad 

realizacją robót sprawowała, zgodnie z umową nr 39/W/20 zawartą  

w dniu 19.05.2020 r., firma Usługi Projektowe i Nadzory  

w Zakresie Budowy Dróg i Ulic M. Trajgis z siedzibą w Promienku. 

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. 

Umowę nr 22/20 zawarto w dniu 10.07.2020 r. z Firmą Budowlano 

–Remontowo–Drogowa D. Białobrzycki z siedzibą w Gnieźnie. Nadzór 

nad realizacją robót sprawowała, zgodnie z umową nr 43/W/20 

zawartą w dniu 10.07.2020 r., firma Usługi Projektowe i Nadzory  

w Zakresie Budowy Dróg i Ulic M. Trajgis z siedziba w Promienku  

– Marek Nowakowski. 
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nazwa zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2199P Imielenko – Imielno 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi na odcinku o długości 

0,52 km. Pracę objęły wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno 

–bitumicznych oraz wzmocnienie pobocza tłuczniem twardym. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. 

Umowę nr 19/20 zawarto w dniu 3.07.2020 r. z firmą Kowalski 

Budownictwo sp. z o.o. z siedzibą w Żninie (w dniu 31.08.2020 r. 

zawarto aneks nr 1 do ww. umowy). Nadzór nad realizacją robót 

sprawował, zgodnie z umową nr 4/Z/20 zawartą w dniu 03.07.2020 r., 

Wojciech Dams. 

nazwa zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2190P Polska Wieś – Wilkowyja 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi na odcinku o długości 

0,552 km. Prace objęły wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno 

–bitumicznych oraz uzupełnienie pobocza. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. 

Umowę nr 16/20 zawarto w dniu 3.06.2020 r. z Zakładem Drogowo 

-Transportowym S. Begier z siedzibą w Nekli. Nadzór nad realizacją 

robót sprawował, zgodnie z umową nr 1/Z/20 zawartą w dniu 

03.06.2020 r., Wojciech Dams. 

nazwa zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2160P Nidom 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi na odcinku o długości 

0,973 km. Prace objęły wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno 

–bitumicznych oraz utwardzenie pobocza kamieniem. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. 

Umowę nr 18/20 zawarto w dniu 3.07.2020 r. z firmą Kowalski 

Budownictwo sp. z o.o. z siedzibą w Żninie (w dniu 31.08.2020 r. 

zawarto aneks nr 1 do ww. umowy). Nadzór nad realizacją robót 

sprawował, zgodnie z umową nr 3/Z/20 z dnia 03.07.2020 r., Wojciech 

Dams. 

nazwa zadania 
Przebudowa drogi powiatowej nr 2301P ul. Cienista skrzyżowanie  

z drogą powiatową nr 2152P ul. Dalkoska w Gnieźnie 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano dokumentacje projektowo–kosztorysową. 

Zakres robót obejmował przebudowę 200 mb ulicy Cienistej wraz ze 

skrzyżowaniem z ul. Rzepichy w kierunku przejazdu kolejowego oraz 

przebudowę skrzyżowania ul. Dalkoskiej wraz ze skrzyżowaniem  

z ul. Odonica o długości 100 mb. Na całym zakresie przeprowadzonych 

robót została wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa. Wykonano: 
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chodniki z kostki betonowej, oznakowanie poziome oraz prawoskręt na  

ul. Dalkoskiej zwiększający przepustowość. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. 

Umowę nr 23/20 zawarto w dniu 2.10.2020 r. z Zakładem Drogowo 

-Transportowym S. Begier z siedzibą w Nekli. Dokumentację, zgodnie  

z umowa nr 42/W/20 zawartą w dniu 3.07.2020 r., oraz nadzór nad 

realizacją robót, zgodnie z umową nr 47/W/20 zawartą w dniu 

2.10.2020 r., sprawowało Biuro Inżynieryjno–Techniczne Kier  

M. Łebedyński z siedzibą w Gnieźnie. 

nazwa zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2241P m. Szydłowo 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi na odcinku o długości 

0,785 km. Prace objęły wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno–

bitumicznych oraz uzupełnienie pobocza gruntem. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. 

Umowę nr 20/20 zawarto w dniu 3.07.2020 r. z firmą Kowalski 

Budownictwo sp. z o.o. z siedzibą w Żninie. Nadzór nad realizacją 

robót sprawował, zgodnie z umową nr 5/Z/20 zawartą w dniu 

03.07.2020 r., Wojciech Dams. 

nazwa zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2250P m. Grabowo 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi na odcinku o długości 

0,972 km. Prace objęły wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno 

–bitumicznych oraz uzupełnienie pobocza gruntem. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. 

Umowę nr 21/20 zawarto w dniu 3.07.2020 r. z firmą Kowalski 

Budownictwo sp. z o.o. z siedzibą w Żninie. Nadzór nad realizacją 

robót sprawował, zgodnie z umową nr 6/Z/20 zawartą w dniu 

03.07.2020 r., Wojciech Dams. 

nazwa zadania 
Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo – Malenin  

– z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych 

opis zadania 

Inwestycja realizowana w 2020 i 2021 roku. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. 

Umowę nr 24/20 zawarto w dniu 29.12.2020 r. z firmą Kowalski 

Budownictwo sp. z o.o. z siedzibą w Żninie. Nadzór nad realizacją 

robót sprawowała, zgodnie z umową nr 56/W/20 zawartą w dniu 

29.12.2020 r., firma Usługi Projektowe i Nadzory w Zakresie Budowy 

Dróg i Ulic M. Trajgis z siedzibą w Promienku. 
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nazwa zadania 
Przebudowa drogi powiatowej nr 2152P ścieżka rowerowa Dalki  

– Mnichowo 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano aktualizacje dokumentacji projektowo 

-kosztorysowej. 

 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Zgodnie z umową nr 56/W/20 zawartą w dniu 20.11.2020 r. 

dokumentację przygotowała firma Mat – Projekt A. Trajgis z siedzibą  

w Promienku. 

nazwa zadania 
Przebudowa drogi powiatowej nr 2152P ścieżka rowerowa 

Mnichowo – granica z gminą Czerniejewo 

opis zadania 

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo 

–kosztorysową. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Zgodnie z umową nr 50/W/20 zawartą w dniu 27.10.2020 r. 

dokumentację przygotowała firma Mat – Projekt A. Trajgis z siedzibą  

w Promienku. 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2020 

produktu 

długość wybudowanych/przebudowanych dróg 

powiatowych 
km 15,383 

koszt budowy/przebudowy 1 km drogi 

powiatowej 
zł 373.992,09 

rezultatu 

poprawa bezpieczeństwa w stosunku do roku 

poprzedniego 
% b. d. 

zwiększenie natężenia ruchu w stosunku do 

roku poprzedniego 
% b. d.  

zmniejszenie ilości remontów cząstkowych  

w stosunku do roku poprzedniego 
% b. d. 
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numer projektu  

I/3/a 

 

nazwa projektu 

Doposażenie stanowisk egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości edukacji zawodowej w powiecie 

gnieźnieńskim – dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb 

regionalnego rynku pracy” 

Dyrektor WI  

/ Dyrektor CZKiU 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2020 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości edukacji 

zawodowej w powiecie gnieźnieńskim – dostosowanie 

infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku 

pracy” 

853/85395/6057 45.117 

853/85395/6059 21.751 

 razem 66.868 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2020 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Realizacja projektu  

pn. „Poprawa jakości 

edukacji zawodowej  

w powiecie gnieźnieńskim – 

dostosowanie infrastruktury 

edukacyjnej do potrzeb 

regionalnego rynku pracy” 

322.517,86 66.853,29 EFRR 255.664,57 

razem 322.517,86 66.853,29  255.664,57 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Celem projektu jest wdrożenie koncepcji rozwoju szkolnictwa zawodowego w powiecie 

gnieźnieńskim polegającej na rozwoju infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej oraz centralizacji 

działań w zakresie szkolnictwa zawodowego. W ramach realizacji projektu przewiduje się rozwój 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie oraz doposażenie szkolnych pracowni 

kształcenia zawodowego. 
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2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 

Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości edukacji zawodowej  

w powiecie gnieźnieńskim – dostosowanie infrastruktury 

edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy” 

opis zadania 

W ramach projektu pn. „Poprawa jakości edukacji zawodowej  

w powiecie gnieźnieńskim – dostosowanie infrastruktury edukacyjnej 

do potrzeb regionalnego rynku pracy”, w 2020 roku realizowano 

kolejną część zadania 3: „Zakup wyposażenia stanowisk 

egzaminacyjnych i doposażenie pracowni nauki zawodu w CKZiU”.  

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych w trybie powyżej progów unijnych, 

wyłoniony został wykonawca ostatniej dostawy w ramach zadania nr 3, 

umowa nr WOA.273.139.2020.WI z dnia 16 kwietnia 2020 roku, wartość 

kontraktu 55.861,00 zł, przedmiot kontraktu: dostawa pozostałego 

wyposażenia pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Gnieźnie (tokarka uniwersalna z odczytem NC 

 i falownikiem, wiertarka stołowa, szlifierka). 

Wszystkie brakujące sprzęty, również te będące przedmiotem 

kontraktów podpisanych w 2019 roku, zostały dostarczone do CKZiU: 

sprzęt do pracowni CAD/CAM, wyposażenie pracowni budowlanej, 

sprzęt komputerowy, wyposażenie pracowni obróbki cieplnej oraz 

pozostałe wyposażenie (tokarka uniwersalna z odczytem  

NC i falownikiem, wiertarka stołowa, szlifierka). Tym samym realizacja 

zadania została zakończona. 

Po przeprowadzeniu kontroli zamówienia publicznego, w piśmie nr 

DWP.433.627.2016.VII z dnia 1 grudnia 2020 roku Instytucja 

Zarządzająca nałożyła korektę finansową. Wydatki kwalifikowalne 

zostały pomniejszone o 33.647,86 zł, dofinansowanie o 28.600,68 zł. 

Jako uzasadnienie dla nałożonej korekty finansowej podano, że: 

„Zamawiający wymagał, zgodnie z zapisami siwz pkt. 6.1.2, złożenia 

wraz z ofertą formularza ofertowego (zał. nr 2 do siwz), w treści 

którego w formie tabeli zostały opisane wymagania odnośnie 

przedmiotu: a) komputer stacjonarny z systemem operacyjnym (poz. 1) 

oraz b) przenośny komputer z systemem operacyjnym (notebook, poz. 

5); zamawiający zawarł wymóg, iż: „Wykonawca  zobowiązany jest 

wskazać producenta i model oferowanego procesora”. Z przedłożonej 

do kontroli dokumentacji wynikało, że wybrana jako najkorzystniejsza 

dla części 5. zamówienia oferta wykonawcy FHU INTERSELL Waldemar 

Płonka nie zawierała dla ww. sprzętu  nazwy producenta oraz 

oferowanego modelu procesora. Zdaniem Instytucji Zarządzającej 

WRPO wybór wykonawcy, który złożył ofertę nieodpowiadającą treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowi naruszenie art. 

89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Beneficjent,  

w odpowiedzi na złożenie wyjaśnień przedmiotowej kwestii, wskazał 

że: „Zamawiający, ani w siwz, ani w ogłoszeniu nie określił, że 

wymagał takiej informacji na etapie składania ofert, a także nie 

pouczył wykonawcy, że ta informacja stanowi treść oferty i nie 

podanie tychże informacji, skutkować będzie odrzuceniem oferty. 
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Zamiarem Zamawiającego nie było żądanie podania nazwy producenta 

i modelu procesora na wspomnianym etapie. Również konstrukcja 

formularza ofertowego przewidywała jedynie określenie poziomu ceny 

wskazanego sprzętu. Zamawiający zachował zasady art. 7 ustawy Pzp 

poprzez równość w ocenie ofert wszystkich wykonawców, między 

innymi właśnie poprzez uniknięcie sytuacji eliminacji wykonawców na 

podstawie niejasnych postanowień siwz. Niezgodność treści oferty  

z zapisami siwz zachodzi wówczas, gdy oferta została nieprawidłowo 

sporządzona w odniesieniu do wymagań zawartych w siwz. W tym 

przypadku taka sytuacja nie wystąpiła. Zamawiający nie mógł zarzucić 

wykonawcy w tym przypadku niezgodności oferty z treścią siwz, jako, 

że miałby przedstawić odmienną formę niż proponowana przez 

zamawiającego”. Przedstawiona przez beneficjenta argumentacja,  

w świetle zapisów siwz, nie zasługuje w ocenie Instytucji 

Zarządzającej WRPO na uwzględnienie, gdyż z treści formularza 

ofertowego wynika wprost obowiązek podania przez potencjalnych 

wykonawców nazwy producenta i modelu procesora dla 

wyszczególnionego sprzętu.” 

Wydatki kwalifikowalne 34.124,98 zł, dofinansowanie 29.006,23 zł; 

wykonanie: 

▪ § 6057 – 29.006,23 zł,   

▪ § 6059 – 5.118,75 zł, 

▪ § 6059 – 21.736,02 zł. 

 

W 2020 roku zrealizowano również kolejną część zadania 4: „Zakup 

wyposażenia pracowni nauki zawodu w 6 szkołach 

ponadgimnazjalnych”. W wyniku przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 

progów unijnych, wykonawca pozostałych dostaw został wybrany.  

W 2020 roku zostały dostarczone do szkół następujące sprzęty: 

wyposażenie pracowni w zawodzie technik żywienia oraz usług 

gastronomicznych w dwóch szkołach: Zespole Szkół Przyrodniczo-

Usługowych w Gnieźnie (dawniej ZSP1) oraz Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych w Witkowie, wyposażenie pracowni w zawodzie 

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik rolnik  

w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych w Gnieźnie (dawniej ZSP 1), 

wyposażenie pracowni w zawodzie krawiec w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gnieźnie, wyposażenie pracowni 

zawodowej (aparat cyfrowy, Oprogramowanie RFID) w Zespole Szkół 

Ekonomicznych w Gnieźnie (dawniej ZSEO), wyposażenie pracowni  

w zawodzie technik elektryk w Zespole Szkół Technicznych w Gnieźnie 

(dawniej ZSP2). Realizacja zadania została zakończona. 

Wykonanie: 

▪ § 6057 – 226.658,34 zł, 

▪ § 6059 – 39.998,52 zł. 

 

Ogółem w 2020 roku wydatki w projekcie wyniosły 322.517,86 zł  

z czego kwota 255.664,57 zł stanowiła dofinansowanie ze środków 

EFRR – WRPO 2014+ działanie 9.3.2/OSI (paragraf 6057), kwota 

45.117,27 zł stanowiła wkład własny kwalifikowalny Powiatu 

Gnieźnieńskiego  (paragraf 6059), a kwota 21.736,02 zł - wkład własny 

niekwalifikowalny.  
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Ostateczna kontrola dokumentacji z całego okresu realizacji projektu 

została przeprowadzona przez Instytucję Zarządzającą w grudniu 2020 

roku. W protokole pokontrolnym z dnia 18 grudnia 2020 roku nie 

stwierdzono nieprawidłowości w zakresie skontrolowanych obszarów. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Powiat Gnieźnieński, w celu usprawnienia uzyskania refundacji kwoty  

1.261.301,38 zł do końca roku 2020 nie wniósł zastrzeżeń w zakresie 

kontroli, tym samym kwota 28.600,68 zł ostatecznie została 

zakwalifikowana jako wkład własny Powiatu Gnieźnieńskiego. 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Metalzbyt-Hurt sp. z o.o. z siedziba w Bielsko-Białej - dostawca 

pozostałego wyposażenia pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Gnieźnie (umowa nr WOA.273.139.2020.WI, zawarta 

w dniu 16 kwietnia 2020 roku na kwotę 55 861,00 zł); PPU Micro Marek 

Kowalski z siedzibą w Otmuchowie - dostawca wyposażenie pracowni  

w zawodzie technik elektryk w Zespole Szkół Technicznych w Gnieźnie 

(umowa nr WOA.273.138.2020.WI zawarta w dniu 16 kwietnia 2020 

roku na kwotę 108 916,50 zł) 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2020 

produktu 

liczba szkół ponadgimnazjalnych objętych 
projektem 

szt. 7 

liczba uczniów podchodzących do egzaminów 
zawodowych na poziomie szkoły 
ponadgimnazjalnej 

os. 0 

rezultatu 
liczba uczniów, którzy zdali egzamin zawodowy 

na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej 
os. 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

I/3/c 

 

nazwa projektu 

Edukacja młodzieży 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie 
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2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Edukacja młodzieży Dyrektor PUP 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2020 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Edukacja młodzieży - - 

 razem - 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2020 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Edukacja młodzieży - - - - 

razem - -  - 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Projekt miał na celu zapoznanie młodzieży z aktualną sytuacją na rynku pracy. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Edukacja młodzieży 

opis zadania 

W ramach zadania doradcy zawodowi PUP planowali spotkania 

edukacyjne z młodzieżą szkół podstawowych i ponadpodstawowych na 

temat sytuacji na rynku pracy. Zajęcia miały mieć charakter 

warsztatowy lub wykładowy. Ich tematyka miała dotyczyć aktualnych 

trendów na rynku pracy, jak również dokonania bilansu mocnych  

i słabych stron, zainteresowań czy posiadanych uzdolnień. Poradnictwo 

zawodowe dla młodzieży miało być również dostępne podczas 

realizowanych przez PUP Targów Pracy.   

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną spowodowaną przez pandemię 

koronawirusa spotkania nie doszły do skutku 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2020 

produktu 

liczba spotkań pośredników pracy i doradców 

zawodowych z uczniami i studentami 
szt. 0 

liczba materiałów informacyjnych 

przekazanych uczniom/studentom podczas 

spotkań 

szt. 0 
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liczba uczniów/studentów, którzy korzystali  

z usług doradczych 
os. 0 

rezultatu 

spadek liczby osób w wieku 18-34 lata 

zarejestrowanych jako bezrobotni w stosunku 

do roku poprzedniego 

os. 0 

 

4. uwagi dotyczące wskaźników 

W 2020 roku odnotowano zerowe wskaźniki produktu z uwagi na znaczne ograniczenia działania PUP 

w planowanym zakresie spowodowane wystąpieniem stanu epidemii Covid19.  
W 2020 roku nastąpił wzrost liczby osób bezrobotnych w przedziale wiekowym 18-34 lata  

w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost wynosił 123 osoby czyli 18,43%. Prawdopodobnie wynikało 

to z rozwijającej się sytuacji epidemiologicznej w kraju, która spowodowała spadek zatrudnienia  

w wielu branżach gospodarki.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

numer projektu  

I/3/d 

 

nazwa projektu 

Przekwalifikowanie i ustawiczne kształcenie 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Organizacja szkoleń Dyrektor PUP 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2020 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Organizacja szkoleń - - 

 razem - 
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2020 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Organizacja szkoleń 687.626,18 - 

Fundusz Pracy, 

Krajowy 

Fundusz 

Szkoleniowy 

687.626,18 

razem 687.626,18 -  687.626,18 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Realizacja projektu ma być odpowiedzią na zmiany zachodzące na rynku pracy i ma ułatwić osobom 

bezrobotnym i poszukującym pracy nabycie, podniesienie lub zmianę posiadanego wykształcenia              

i kwalifikacji. W ramach projektu przewiduje się organizację szkoleń dostosowanych do 

zapotrzebowania występującego na lokalnym rynku pracy. Dzięki temu osoby poszukujące pracy 

będą miały możliwość uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji 

zwiększających szanse na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub 

działalności gospodarczej. Korzyścią dla pracodawcy będzie możliwość obsadzenia wakatów 

odpowiednio przeszkolonymi osobami zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem. Ponadto, w ramach 

środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) wspierane jest kształcenie ustawiczne osób 

pracujących. Dofinansowanie może objąć: kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy 

pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających 

nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badania lekarskie i psychologiczne 

wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia, ubezpieczenie 

od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Organizacja szkoleń 

opis zadania 

W 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie organizował szkolenia 

w ramach środków Funduszu Pracy. Ponadto, w ramach środków 

Krajowego Funduszu Szkoleniowego realizowano wsparcie kształcenia 

ustawicznego pracodawców i osób pracujących, dzięki czemu możliwe 

było sfinansowanie m. in. kursów realizowanych z inicjatywy 

pracodawcy lub za jego zgodą oraz badań lekarskich i psychologicznych 

wymaganych do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej  

po ukończeniu kształcenia. W 2020 roku zorganizowano szkolenia  

w trybie indywidualnym dla 3 osób bezrobotnych. W ramach realizacji 

bonów szkoleniowych zorganizowano szkolenia dla 2 osób (kobiety).  

Z kolei w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) 

wsparcie w zakresie kształcenia ustawicznego uzyskało 43 

pracodawców dla 335 osób. Oferta obejmowała szkolenia: kurs 

refleksologii twarzy i głowy, technologia IT w budowie i eksploatacji 

budynków wielorodzinnych, obsługa żurawi przenośnych  

i przewoźnych, jak również realizowane w ramach bonu 

szkoleniowego: kurs groomerski oraz kurs Basic Nano Ombre.  
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bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Podmioty, którym zlecono organizację szkolenia wyłonione  

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych: Dariusz 

Ruder Europejska Akademia Refleksologii z siedzibą w Warszawie, 

Firma „Projekt” Marta Urbańska Filia I Centrum Szkolenia Kadr  

w Gdańsku, Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Poznaniu.  

Podmioty, którym zlecono organizację szkolenia w ramach bonów 

szkoleniowych: Kornelia Jankowska „Wyspa Psa” z siedzibą  

w Poznaniu, Madame Art Magdalena Mazurek z siedzibą w Poznaniu.  

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2020 

produktu 

liczba zorganizowanych/przeprowadzonych 

szkoleń 
szt. 5 

liczba osób przeszkolonych w ramach realizacji 

projektu 
os. 340 

rezultatu 

liczba osób, które ukończyły szkolenie  

i uzyskały nowe kwalifikacje 
os. 306 

liczba osób, które w wyniku ukończenia 

szkolenia i uzyskania nowych kwalifikacji 

znalazły pracę 

os. 5 

 

4. uwagi dotyczące wskaźników 

Wskaźnik produktu:  

▪ liczba zorganizowanych/przeprowadzonych szkoleń - wskaźnik obejmuje wyłącznie szkolenia 

zorganizowane lub przeprowadzone dla osób bezrobotnych (bez KFS) 

▪ liczba osób przeszkolonych w ramach realizacji projektu - wskaźnik obejmuje zarówno 

bezrobotnych (5 osób) jak i pracodawców/pracowników – KFS (335 osób) 

Wskaźnik rezultatu:  

▪ liczba osób, które ukończyły szkolenie i uzyskały nowe kwalifikacje - wskaźnik obejmuje 

zarówno bezrobotnych (5 osób) jak i pracodawców/pracowników – KFS (301 osób) 

▪ liczba osób, które ukończyły szkolenie i uzyskały nowe kwalifikacje – wskaźnik obejmuje 

wyłącznie osoby bezrobotne (bez KFS) 
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numer projektu  

I/3/e 

 

nazwa projektu 

Kwalifikacje zawodowe 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Realizacja projektu pn. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim  

– ze szkoły na rynek pracy!” 
Dyrektor WI 

Realizacja projektu pn. „Zawodowy sukces - nowa jakość w zawodzie” 

(ramach WRPO 2014+/Poddziałanie 8.3.1) 
Dyrektor CKZiU 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2020 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Realizacja projektu pn. „Szkolnictwo zawodowe  

w powiecie gnieźnieńskim – ze szkoły na rynek pracy!” 

853/85395/3249  80.000 

853/85395/4219 19.120  

853/85395/4219 10.200 

853/85395/4309 34.500 

853/85395/4309 60.000 

Realizacja projektu pn. „Zawodowy sukces - nowa jakość 

w zawodzie” (ramach WRPO 2014+/Poddziałanie 8.3.1) 
801/80195 - 

 razem 203.820 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2020 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Realizacja projektu pn. 

„Szkolnictwo zawodowe  

w powiecie gnieźnieńskim  

– ze szkoły na rynek pracy!” 

372.559,88 

37.500,00  

(§ 3249) 
EFS  288.755,13 

29.319,39 

(§ 4219) 

budżet 

państwa 
16.985,36 

Realizacja projektu  

pn. „Zawodowy sukces  

- nowa jakość w zawodzie” 

(ramach WRPO 

2014+/Poddziałanie 8.3.1) 

19.469,47  0,00 EFS 19.469,47 

razem 392.029,35 66.819,39  325.209,96 
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III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Założeniem projektu jest doposażenie uczniów szkół technicznych i zawodowych w dodatkowe 

kwalifikacje zawodowe. W ramach projektu przewiduje się m. in. przeprowadzenie dodatkowych 

kursów zawodowych i specjalistycznych. Podjęte działania winny przyczynić się do obniżenia 

odsetka bezrobotnych w regionie bez zawodu. Ponadto, jego realizacja uatrakcyjni szkolnictwo 

zawodowe, jako kluczowe dla rozwoju gospodarki oraz zwiększy lokalny potencjał kadrowy. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Realizacja projektu pn. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie 

gnieźnieńskim – ze szkoły na rynek pracy!” 

opis zadania 

Celem projektu, realizowanego w ramach WRPO 2014+/OSI, jest 

podniesienie jakości zajęć z przedmiotów zawodowych oraz 

umożliwienie realizacji podstawy programowej w warunkach 

zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez 

doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych w nowoczesny sprzęt 

i materiały dydaktyczne siedmiu placówek oświatowych: 

1. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 – Szkoła Branżowa  

I stopnia nr 14 w Gnieźnie (zawód krawiec), 

2. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Gnieźnie (technik usług 

fryzjerskich), 

3. Zespół Szkół Technicznych w Gnieźnie (technik elektryk, technik 

pojazdów samochodowych), 

4. Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych w Gnieźnie (technik żywienia 

i usług gastronomicznych), 

5. Zespół Szkół Ekonomicznych w Gnieźnie (technik informatyk, 

technik logistyk), 

6. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Witkowie (technik żywienia  

i usług gastronomicznych, technik informatyk), 

7. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie. 

 

W 2020 w ramach projektu realizowano następujące zadania: 

1. wyposażenie - w dniu 6 lutego 2020 roku ogłoszono przetarg 

nieograniczony (tryb europejski) na doposażenie pracowni  

i warsztatów szkolnych w zakresie sprzętu, którego w pierwszym 

postępowaniu przetargowym nie udało się zakupić, m. in. sprzętu 

fryzjerskiego do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  

nr 3 w Gnieźnie, plansz logistycznych i czytnika RFID do Zespołu 

Szkół Ekonomicznych w Gnieźnie, maszyn krawieckich i manekinów 

do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Gnieźnie 

oraz szaf i apteczek BHP dla Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Gnieźnie. Opis przedmiotu zamówienia zakładał 

równościowe zapisy. W dniu 16 marca 2020 roku nastąpiło otwarcie 

przetargu (przetarg nieograniczony, tryb europejski)  

na doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych oraz na 

doposażenie w sprzęt komputerowy. W ramach przetargu wyłoniono 

wykonawców na doposażenie: (1) w sprzęt komputerowy (w tym: 

laptop, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne) CKZiU oraz  
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w oprogramowanie corel draw lub równoważne, oprogramowanie 

adobe photoshop lub równoważne, tablicę interaktywną, dysk 

sieciowy szkół zgodnie z zapisami budżetu projektu we wniosku,  

(2) pracowni logistycznej w ZSE (m. in. czytnik kodów kreskowych, 

terminal RFID, plansze logistyczne), (3) pracowni analizy 

biochemicznej w ZSP nr 3 (m. in. phemtr, mikrometr, treski, główki 

treningowe), (4) pracowni krawieckiej w SOSW nr 2 (maszyna 

stabilizująca do utrwalania kształtów, manekiny, maty do krojenia, 

noże), (5) CKZiU m. in. w apteczki BHP, szafy narzędziowe, stół 

ślusarski. Wszystkie sprzęty dostarczono. Wykonanie: 

▪ § 4219 środki własne niekwalifikowane - 19.119,39 zł, 

▪ § 4219 środki własne kwalifikowalne - 10.200,00 zł, 

▪ § 4217 - 117.045,00 zł, 

▪ § 4219 – 6.885,00 zł, 

▪ § 6067 – 10.455,00 zł, 
▪ § 6069 – 615,00 zł; 

 

2. doradztwo zawodowe – w dniach 20-23 stycznia 2020 roku 

rozpoczęły się zajęcia z doradztwa zawodowego: Trening 

Umiejętności Interpersonalnych (TUI) oraz Doradztwo Grupowe 

(DG) dla uczniów Zespołu Szkól Przyrodniczo-Usługowych (kierunek 

technolog żywienia i usług gastronomicznych oraz technolog 

mechanizacji rolnictwa i agrotroniki) oraz dla uczniów Zespołu 

Szkół Ekonomicznych (kierunek: technik informatyk i technik 

logistyk). Ww. zajęcia były kontynuowane w miesiącu lutym.  

W lutym zajęcia z doradztwa rozpoczęli także uczniowie 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Gnieźnie 

(zawód stolarz i krawiec) oraz Zespołu Szkół Technicznych (kierunek 

technik mechatronik, technik elektronik, technik pojazdów 

samochodowych). Na pierwszych zajęciach otrzymali oni materiały 

szkoleniowe, które były dostosowane także do osób 

niepełnosprawnych. Zajęcia były prowadzone w sposób 

równościowy, zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn 

oraz stosowano język prosty, przejrzysty dostosowany do osób 

niepełnosprawnych. W lutym odbyły się również jedne zajęcia  

z doradztwa zawodowego indywidualnego, na których uczestnicy 

sporządzali Indywidualny Plan Działania. W dniu 6 marca 2020 roku 

odbyły się jeszcze zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego dla 

uczestników projektu – uczniów ZST (kierunek technik mechatronik, 

technik elektryk, technik pojazdów samochodowych) oraz kilka 

godzin zajęć z doradztwa indywidualnego. Ze względu na sytuację 

epidemiologiczną w kraju, od 12 marca 2020 roku zajęcia zostały 

zawieszone, a doradcy zawodowi opracowali metody pracy zdalnej. 

W czerwcu odbywały się zajęcia z doradztwa, zarówno w formie 

zdalnej, jak i bezpośredniej. W połowie roku 2020 doradcy zostali 

doposażeni w sprzęt w ramach projektu tj. trzy laptopy, drukarkę 

oraz dwa projektory multimedialne. W październiku 2020 roku 

odbywały się bezpośrednio oraz zdanie zajęcia z doradztwa 

zawodowego: Trening Umiejętności Interpersonalnych (TUI) oraz 

Doradztwo Grupowe (DG) i doradztwo indywidualne dla uczniów 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Witkowie. Wykonanie: 

▪ § 4017 - 18.972,78 zł, 
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▪ § 4019 - 1.116,96 zł, 

▪ § 4117 - 3.261,43 zł, 

▪ § 4119 - 192,01 zł, 

▪ § 4127 - 329,79 zł, 

▪ § 4129 - 22,37 zł; 

 

3. doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli – w okresie 

sprawozdawczym uczestniczka studiów podyplomowych  

z trychologii poinformowała zespół projektowy o przeprowadzaniu 

zajęć w formie zdalnej – przez platformę zoom, natomiast 

uczestnicy studiów podyplomowych z grafiki komputerowej 

powiadomili o przesunięciach w harmonogramach zajęć. W dniach 

13-15 lipca 2020 roku odbyło się szkolenie CAD dla nauczycieli,  

w efekcie którego pięciu nauczycieli otrzymało certyfikat CAD.  

W czwartym kwartale dwóch nauczycieli Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Gnieźnie ukończyło studia podyplomowe  

z zakresu grafiki projektowej. Wykonanie: 

▪ § 4307 – 4.250,00 zł, 

▪ § 4309 - 250,00 zł; 

 

4. podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów - szkolenia 

zawodowe - wózki jezdniowe – w okresie rozliczeniowym ogłoszono 

oraz rozstrzygnięto postępowanie (tryb ogłoszenia społecznego) na 

kurs na wózki jezdniowe. Podpisano umowę z wykonawcą. Zajęcia 

dla 14 uczestników (1. edycja) rozpoczęły się 26 lutego 2020 roku,  

a zakończyły się w marcu. Zaplanowany na marzec egzamin 

kwalifikacyjny został przesunięty na 18 maja 2020 roku. W związku 

z epidemią koronawirusa wykonawca szkolenia zapewniał wszelkie 

formy ochrony, a uczestnicy projektu wyrazili zgodę na udział  

w egzaminie. Do egzaminu przystąpiło 14 osób, w tym osoby 

niepełnosprawne, a zdało 11 osób. W dniu 15 lipca 2020 roku odbył 

się egzamin poprawkowy dla 3 uczestników kursu. Zdała jedna 

osoba, a pozostałe dwie, które ponownie nie zdały, zadeklarowały 

kolejna próbę zdania egzaminu, tym razem we własnym zakresie. 

W listopadzie 2020 roku, w toku postępowania w trybie usług 

społecznych wyłoniono wykonawcę kolejnych edycji kursów. 

Niestety, ze względu na pandemię COVID-19 rozpoczęcie kursu 

zostało odroczone do 2021 roku. Wykonanie: 

▪ 4307 – 9.255,56 zł, 

▪ 4309 - 544,44 zł; 

 

5. podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów - szkolenia 

zawodowe - uprawnienia elektryczne - w okresie rozliczeniowym 

zakończono kurs uprawnienia elektryczne do 1 kV oraz przystąpiono 

do egzaminu - wszyscy uczestnicy – 13 osób - zdali egzamin 

podnosząc tym samym swoje kwalifikacje. Przygotowano także opis 

przedmiotu zamówienia na kolejne edycje kursu, powiadomiono 

szkoły o wynikach rekrutacji na rok szkolny 2019/2020, a także 

ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie (tryb usług społecznych) na 

usługę cateringową (wcześniejsza umowa ze Spółdzielnią Socjalną 

na Winiarach wygasła - wykonawca odmówił podpisania aneksu 

wydłużającego termin realizacji usługi). W listopadzie 2020 roku,  
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w postępowaniu w trybie usług społecznych wyłoniono wykonawcę 

kolejnych edycji kursów. Niestety, ze względu na pandemię COVID-

19 rozpoczęcie kursu zostało odroczone do 2021 roku;  

 

6. podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów - szkolenia 

zawodowe - spawanie metodą TIG/MAG – w okresie rozliczeniowym 

zakończono pierwszą edycję kursu spawania metodą TIG/MAG,  

a także przygotowano opis przedmiotu zamówienia na kolejne 

edycje wydarzenia. Ponadto, powiadomiono szkoły o wynikach 

rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. W listopadzie 2020 roku,  

w postępowaniu w trybie usług społecznych wyłoniono wykonawcę 

kolejnych edycji kursów. Niestety, ze względu na pandemię COVID-

19 rozpoczęcie kursu zostało odroczone do 2021 roku;  

 

7. podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów - szkolenia 

zawodowe - projektowanie CAD - kurs dla pierwszej grupy 

szkoleniowej odbył się w dniach 17-22 sierpnia 2020 roku. Wszyscy 

uczestnicy (11 osób) zdali egzamin i uzyskali certyfikaty.  

We wrześniu, w dniach 14-19 września 2020 roku, odbyło się 

szkolenie dla drugiej grupy uczniów. 10 uczniów zakończyło udział 

w kursie i uzyskało certyfikat. W listopadzie 2020 roku, w toku 

postępowania w trybie usług społecznych wyłoniono wykonawcę 

kolejnych edycji kursów. Niestety ze względu na pandemię COVID-

19 rozpoczęcie kursu zostało odroczone. Wykonanie: 

▪ § 4307 – 24.073,89 zł,  

▪ § 4309 – 1.416,11 zł;  

 

8. podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów - szkolenia 

zawodowe - grafika komputerowa - kurs dla pierwszej grupy 

uczestników odbył się w dniach 30 lipca - 27 sierpnia 2020 roku. 

Wszyscy uczestnicy kursu (11 osób) zakończyli kurs z wynikiem 

pozytywnym egzaminu. W dniu 2 października 2020 roku rozpoczął 

się kurs grafiki komputerowej dla drugiej grupy uczestników. 

Niestety, po dwóch tygodniach zajęć kurs, z powodu zwiększającej 

się liczby zachorowań na COVID-19 i nałożonych m. in na szkoły 

obostrzeń, musiał zostać przerwany. Kontynuacja kursu 

zaplanowano na lipiec 2021 roku. Jednocześnie w listopadzie 2020 

roku wyłoniono wykonawcę kolejnej edycji kursu, jednak ze 

względu na obostrzenia i zamknięcie szkół, rozpoczęcie kursu 

zostało odroczone do 2021 roku. Wykonanie: 

▪ § 4307 – 33.862,53 zł, 

▪ § 4309 – 1.991,91 zł; 

 

9. podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów - szkolenia 

zawodowe - koparko-ładowarki – w listopadzie 2020 roku  

w postępowaniu w trybie usług społecznych wyłoniono wykonawcę 

kolejnych edycji kursów. Niestety, ze względu na pandemię COVID-

19 rozpoczęcie kursu zostało odroczone do 2021 roku; 

 

10. podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów - szkolenia 

zawodowe - kurs barmański – w okresie rozliczeniowym zakończono 

szkolenie barmańskie – 1. edycję dla 2 grup, łącznie 24 osób,  
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a także przygotowano opis przedmiotu zamówienia na kolejną 

edycję kursu. Ponadto, ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie 

(tryb usług społecznych) na usługę cateringową (wcześniejsza 

umowa z Spółdzielnią Socjalną na Winiarach wygasła - wykonawca 

odmówił podpisania aneksu wydłużającego termin realizacji usługi).  

W listopadzie 2020 roku, w postępowaniu w trybie usług 

społecznych wyłoniono wykonawcę kolejnych edycji kursów. 

Niestety, ze względu na pandemię COVID-19 rozpoczęcie kursu 

zostało odroczone;  

 

11. podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów - szkolenia 

zawodowe - przedłużanie włosów - w listopadzie 2020 roku,  

w postępowaniu w trybie usług społecznych wyłoniono wykonawcę 

kolejnych edycji kursów. Niestety, ze względu na pandemię COVID-

19 rozpoczęcie kursu zostało odroczone do 2021 roku;  

 

12. podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów - szkolenia 

zawodowe - haft komputerowy - w maju 2020 roku,  

w postępowaniu w trybie usług społecznych wyłoniono wykonawcę 

kolejnych edycji kursów. Szkolenie zostało przeprowadzone  

w dniach 24-28 sierpnia 2020 roku. Wszystkie 5 uczestniczek (osoby 

niepełnosprawne) ukończyło szkolenie z wynikiem pozytywnym. 

Wykonanie: 

▪ 4307 – 7.083,33 zł, 

▪ 4309 - 416,67 zł; 

 

13. staże i praktyki - sytuacja związana z epidemią COVID-19 

spowodowała utrudnienia w zakresie odbywania stażu - nie wszyscy 

uczniowie i pracodawcy odważyli się podjąć staż. Ostatecznie,  

w 2020 roku w stażach uczestniczyło 80 osób, najliczniej  

- uczniowie Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych w Gnieźnie, 

Zespołu Szkół Technicznych w Gnieźnie oraz Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie. Wykonanie: 

▪ § 3247 – 56.666,88 zł, 

▪ § 3249 budżet państwa – 3.333,12 zł, 

▪ § 3249 środki własne Powiatu - 37.500,00 zł, 

▪ § 4307 - 86,70 zł, 

▪ § 4309 - 5,10 zł; 

 

14. koszty pośrednie - z kosztów pośrednich realizowane  

są wynagrodzenia dla koordynatorów szkolnych, zajmujących  

się w poszczególnych szkołach rekrutacją uczestników do projektu,  

a także: udzielaniem informacji, wstępną weryfikacją 

dokumentacji stażowej czy współorganizowaniem kursów  

w szkołach. Z kolei koordynator CKZiU organizuje zajęcia  

z doradztwa, które realizują doradcy zawodowi z CKZiU. 

Wykonanie: 

▪ § 4117 - 25.976,24 zł, 

▪ § 4119 – 1.528,01 zł; 

  

W dniu 19 stycznia 2021 roku, w uzgodnieniu z Urzędem 

Marszałkowskim, dokonano zwrotu dotacji z roku 2020 dotyczącej  
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ww. projektu w kwocie 11.070 zł celem przekwalifikowania wydatków 

bieżących na wydatki majątkowe. Ogółem wydatki w 2020 roku  

w ramach projektu wyniosły 372.559,88 zł, w tym: 288.755,13 zł  

- dofinasowanie z EFS, 16.985,36 zł - dofinasowanie z budżetu 

państwa, 66.819,39 zł - wkład własny Powiatu Gnieźnieńskiego 

(47.700,00 zł wkład własny kwalifikowalny, 19.119,39 zł  wkład własny 

niekwalifikowalny).  

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

W związku z sytuacją epidemiologiczną i wprowadzeniem od marca 

2020 roku nauki zdalnej wydłużył się proces doradztwa zawodowego. 

Podobne trudności wystąpiły w przypadku wyłonienia wykonawców do 

realizacji innych zadań. Firmy, które potencjalnie mogły stanąć do 

przetargu w obawie przed niemożliwością dostarczenia towaru lub 

usługi, z uwagi na problemy związane z zamykaniem granic, 

rezygnowały lub nie podejmowały próby złożenia oferty. 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Centrum Doskonalenia Umiejętności Ewa Jaworska z siedzibą  

w Jarocinie, BUDiKOM Komputerowe Wspomaganie Projektowania 

Jacek Rogoziński z siedzibą w Poznaniu, PRO - EDU sp. j. D. Karmazyn, 

R. Krokocki z siedzibą w Skierniewicach, Towarzystwo Inwestycyjne 

Nest z siedzibą w Gnieźnie, BMS sp. j. Z. Bielecki z siedzibą  

w Kwidzyniu, eSzydłowski Łukasz Szydłowski z siedzibą w Brzegu 

nazwa zadania 
Realizacja projektu pn. „Zawodowy sukces - nowa jakość  

w zawodzie” (ramach WRPO 2014+/Poddziałanie 8.3.1) 

opis zadania 

Celem projektu pn. „Zawodowy sukces - nowa jakość w zawodzie”, 

realizowanego w ramach WRPO 2014+/Poddziałanie 8.3.1, w latach 

2019-2022, jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości szkolnictwa 

zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz ułatwienie 

uczniom i uczennicom przechodzenia z etapu kształcenia do etapu 

zatrudnienia poprzez: 

▪ efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe,  

▪ programy staży zawodowych w przedsiębiorstwach,  

▪ program dodatkowych kursów kwalifikacyjnych, podnoszący stopień 

przygotowania uczniów i uczennic do podjęcia pracy, 

▪ podniesienie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 

instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez szkolenia, które 

umożliwią zdobycie wiedzy z zakresu nowości technicznych. 

Po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu projektu, zawarciu umowy  

o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020, a następnie akceptacji aneksu do 

umowy, w listopadzie 2019 roku rozpoczęto prace związane  

z przygotowaniem dokumentów rekrutacyjnych związanych z realizacją 

szkoleń i staży dla uczniów. Rozpoczęto również prace związane  

z realizacją zadania związanego z przeprowadzeniem doradztwa 

zawodowego dla uczestników projektu. W 2020 roku: 

▪ w styczniu przeprowadzono zapytanie ofertowe dotyczące 

materiałów szkoleniowych dla doradców zawodowych oraz na 

artykuły papiernicze; po wyłonieniu wykonawcy oddano powyższe 

materiały do wydruku, 

▪ w ramach zadania nr 2 - doradztwo edukacyjno–zawodowe -

przeszkolono 61 uczniów, 

▪ rozpisano przetarg na zadanie nr 1 - wyposażenie/doposażenie 
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pracowni/warsztatów szkolnych - w pierwszym postępowaniu 

ogłoszonym w dniu 5 listopada 2020 roku wyłoniono wykonawców 

na wyposażenie pracowni budowlanej oraz pracowni energetyki 

odnawialnej; pozostałe części zostały unieważnione z uwagi na zbyt 

wysoką cenę; kolejny przetarg został ogłoszony w dniu 27 listopada 

2020 roku, jednak w całości został unieważniony, gdyż nie wpłynęła 

żadna oferta;  w dniu 29 grudnia 2020 roku ogłoszono kolejny 

przetarg, którego rozstrzygnięcie nastąpi w 2021 roku,  

▪ w dniu 31 grudnia 2020 roku ogłoszono postępowanie przetargowe 

na zadanie nr 4 - podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów – 

szkolenie zawodowe – monter instalacji PV; rozstrzygnięcie 

postępowania nastąpi w 2021 roku. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

W związku z sytuacją epidemiologiczną i wprowadzeniem od marca 

2020 roku nauki zdalnej wydłużył się proces rekrutacji uczniów na 

doradztwo zawodowe. Podobne trudności wystąpiły w przypadku 

wyłonienia wykonawców do realizacji innych zadania. Firmy, które 

potencjalnie mogły stanąć do przetargu w obawie przed 

niemożliwością dostarczenia towaru lub usługi, z uwagi na problemy 

związane z zamykaniem granic, rezygnowały lub nie podejmowały 

próby złożenia oferty. 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

 

4. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2020 

produktu 

liczba zorganizowanych/przeprowadzonych 

kursów na uprawnienia zawodowe 
szt. 6 

liczba uczestników przeprowadzonych kursów 

na uprawnienia zawodowe 
os. 60 

rezultatu 

liczba osób, które ukończyły kurs na 
uprawnienia zawodowe - uzyskały nowe 
kwalifikacje  

os. 49 

liczba osób, które w wyniku ukończenia kursu 
na uprawnienia zawodowe - uzyskania nowych 
uzyskania nowych kwalifikacji, znalazły pracę 

os. 0 

liczba firm otwartych przez osoby, które 
ukończyły kurs na uprawnienia zawodowe 

szt. 0 
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numer projektu  

I/4/a 

 

nazwa projektu 

E-administracja w powiecie gnieźnieńskim 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Realizacja projektu pn. „Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów 

Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych” 

Dyrektor WOA  

/ PZGKKiN 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2020 

nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Realizacja projektu pn. „Wdrożenie zaawansowanych  

e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie 

oraz jednostek podległych” 

- - 

 razem - 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2020 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Realizacja projektu pn.  

„Wdrożenie 

zaawansowanych e-usług dla 

klientów Starostwa 

Powiatowego w Gnieźnie 

oraz jednostek podległych” 

- - - - 

razem - -  - 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Projekt polega na wprowadzeniu e-informatycznych udogodnień dla obywateli dających możliwość 

załatwiania spraw urzędowych przez internet. Jego realizacja ma zapewnić dostęp do  

szerokiego wachlarza e-usług. Wsparcie rozwoju e-administracji poprzez rozwój e-usług 

publicznych, a także poprzez zapewnienie wysokiej interoperacyjności systemów informatycznych 

oraz rejestrów publicznych, jak również upowszechnienie funkcjonowania cyfrowych urzędów 

winno docelowo przyczynić się nie tylko do podniesienia standardów pracy urzędu, ale również do 

rozwijania kompetencji cyfrowych mieszkańców powiatu. 

 

 



Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu 
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2021 w roku 2020 

37 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 

Realizacja projektu pn.  „Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla 

klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek 

podległych” 

opis zadania 

Projekt pn. „Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów 

Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych” 

realizowany jest w ramach WRPO 2014+ (oś priorytetowa 2, działanie 

2.1, poddziałanie 2.2.1), umowa o dofinansowanie projektu  

nr RPWP.02.01.01-30-0045/16-00. Celem projektu jest stworzenie 

zintegrowanego systemu wymiany danych elektronicznych dla 

Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Projekt obejmuje swoim zasięgiem 

urząd i jednostki podległe, które dzięki jego realizacji zostaną objęte 

wspólnym systemem umożliwiającym elektroniczną komunikację, 

wymianę danych oraz obieg dokumentów zarówno pomiędzy tymi 

podmiotami, jak i podmiotami zewnętrznymi. Celem głównym projektu 

jest zwiększenie podaży publicznych usług świadczonych drogą 

elektroniczną oraz udostępnienie w sieci informacji sektora 

publicznego. Oznacza to organizację dostępną „zawsze i wszędzie”. 

W roku 2020 realizacja zadania polegała na przygotowaniu i ogłoszeniu 

przetargu na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego 

(publikacja ogłoszenia – październik 2020 roku). 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

procedura przetargowa nie została zakończona w 2020 roku 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2020 

produktu 

liczba urzędów i jednostek podległych 

świadczących usługi w zakresie TIK 
szt. 0 

liczba przyłączy światłowodowych do 

szkieletowej sieci szerokopasmowej 
szt. 0 

liczba stanowisk pracy i stanowisk do obsługi 

interesantów podłączonych do 

szerokopasmowej sieci internetowej (sieć 

wewnętrzna w budynkach starostwa i jego 

jednostkach wraz z oprogramowaniem) 

szt. 0 

liczba stacjonarnego i mobilnego sprzętu 

komputerowego biurowego z oprogramowaniem 

spełniającego wymagania sieci 

szerokopasmowych 

szt. 0 

rezultatu 

liczba e-usług świadczonych mieszkańcom 

poprzez zastosowanie TIK 
szt. 0 

liczba działań szkoleniowych i informacyjno-

promocyjnych w zakresie korzystania z e-usług 

świadczonych mieszkańcom poprzez 

zastosowanie TIK 

szt. 0 
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numer projektu  

I/5/a 

 

nazwa projektu 

Intensyfikacja współpracy międzynarodowej 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Bieżąca współpraca Powiatu z partnerskimi, zagranicznymi jednostkami 

samorządu terytorialnego 
Dyrektor WPT 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2020 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Bieżąca współpraca Powiatu z partnerskimi, 

zagranicznymi jednostkami samorządu terytorialnego 

750/75095/4170 1.500 

750/75095/4210 600 

750/75095/4220 500 

750/75095/4300 1.000 

750/75095/4380 360 

750/75095/4420 128 

750/75095/4430 451 

 razem 4.539 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2020 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Bieżąca współpraca Powiatu 

z partnerskimi, 

zagranicznymi jednostkami 

samorządu terytorialnego 

1.459,38 

600,00 (§ 4210) 

- - 

221,84 (§ 4220) 

59,04 (§ 4380) 

127,92 (§ 4420) 

450,58 (§ 4430) 

razem 1.459,38 1.459,38  - 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Ukraina oraz Niemcy to główni zagraniczni partnerzy samorządu Powiatu Gnieźnieńskiego. Dzięki 

zawartym porozumieniom Powiat realizuje przede wszystkim międzynarodowe projekty z zakresu 

kultury, oświaty, gospodarki oraz spraw społecznych. Istotnym elementem współpracy jest również 

wymiana samorządowych doświadczeń, sprzyjająca budowaniu opartych na pozytywnych 

doświadczeniach więzi, dzięki którym możliwe jest odkrywanie nowych przestrzeni dla kolejnych 

wspólnych działań. Podstawowym celem projektu jest wykorzystanie możliwości płynących  

z międzynarodowych partnerstw dla dobra lokalnej społeczności. 
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2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Bieżąca współpraca Powiatu z partnerskimi, zagranicznymi 

jednostkami samorządu terytorialnego 

opis zadania 

W ramach projektu kontynuowano, ze względu na pandemię 

koronawirusa w ograniczonym zakresie, współpracę z powiatem 

Teltow–Fläming, Rejonem Humańskim i miastem Browary na Ukrainie. 

17 stycznia 2020 roku delegacja Powiatu Gnieźnieńskiego uczestniczyła 

w spotkaniu z partnerami samorządowymi z Powiatu Teltow-Flaeming 

w Niemczech, dedykowanym sprawom ochrony środowiska oraz 

zmianom klimatycznym. Przebieg wizyty obejmował między innymi 

omówienie programów działań dotyczących ochrony klimatu. 

Dyskutowano przede wszystkim o możliwościach zapobiegania 

produkcji i ekologicznego gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych. 

Zaprezentowano również efekty ekologiczno-edukacyjnego projektu 

realizowanego przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gnieźnie.  

W 2020 roku Powiat Gnieźnieński aplikował również o środki finansowe 

z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży na realizację polsko-

ukraińskiego projektu kulinarnego, którego uczestnikami planowano 

uczynić uczniów szkół gastronomicznych z Gniezna i Miasta Browary na 

Ukrainie. Ostatecznie, po ocenie merytorycznej projekt złożony przez 

lokalny samorząd (wniosek nr UKR/2020/W/0066) nie został 

zrealizowany ze względu na postępującą epidemię koronawirusa oraz 

brak realnych możliwości odzwierciedlenia jego zakładanego przebiegu 

i rezultatów w przypadku przeniesienia w przestrzeń wirtualną.  

W drugim kwartale 2020 roku, z powodu pandemii koronawirusa Powiat 

Gnieźnieński zmuszony był do zawieszenia bezpośrednich relacji  

z partnerami, w tym przede wszystkim samorządowych wizyt, 

stanowiących podstawę transferu dobrych praktyk. Podobne decyzje 

podjęli także zagraniczni partnerzy Powiatu, z którymi jednak na co 

dzień pozostaje on w zdalnym kontakcie. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Ograniczenia związane z pandemią koronawirusa. 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

(1) Powiat Teltow-Flaeming w Niemczech, Miasto Browary na Ukrainie, 

Rejon Humański na Ukrainie, Centrum Kształcenia i Spotkań „Zamek 

Trebnitz”, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie 

(Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży), Konwent Współpracy 

Samorządowej Polska-Ukraina z siedzibą w Szczecinie (2) Księgarnia 

Archidiecezjalna z siedzibą w Gnieźnie, CJO Lingnart Bartosz Matysek  

z siedzibą w Poznaniu, Compensa T.U. S.A. Vienna Insurance Group  

z siedzibą w Warszawie. 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2020 

produktu 

liczba przedsięwzięć realizowanych w ramach 

projektu 
szt. 4 

liczba osób objętych przedsięwzięciami 

realizowanymi w ramach projektu 
os. b. d. 
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wysokość pozyskanych środków zewnętrznych 

na realizację przedsięwzięć w ramach projektu 
zł 0 

liczba nawiązanych partnerstw zagranicznych 

powiatu 
szt. 0 

rezultatu 

liczba nawiązanych zagranicznych kontaktów 

biznesowych pomiędzy przedsiębiorstwami 
szt. 0 

liczba rozwijanych nowych technologii na 

terenie powiatu 
szt. 0 

 

 
 
 
 
 
 
 

numer projektu  

II/1/a 

 

nazwa projektu 

Budowa i zakup nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej wspierającej funkcjonowanie 

administracji powiatowej 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Organizacyjno- Administracyjnego 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Utrzymanie obecnie wykorzystywanych systemów informatycznych oraz 

oprogramowania niezbędnego do bieżącej realizacji zadań jednostki 

Dyrektor WOA 

/ Dyrektor WES  

/ Dyrektor CUW 

Transmisja danych pomiędzy Starostwem Powiatowym w Gnieźnie  

a Jednostkami Organizacyjnymi 

Dyrektor WOA  

/ Dyrektor CUW 

Zakup laptopów dla uczniów w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa 
Dyrektor WES 

Aktualizacja oprogramowania systemu kolejkowego w wydziale KTBRD Dyrektor KTBRD 

Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia edukacji w formie zdalnej  

w celu wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe 
Dyrektor WES 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2020 

nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Utrzymanie obecnie wykorzystywanych systemów 

informatycznych oraz oprogramowania niezbędnego do 

bieżącej realizacji zadań jednostki 

750/75020/4300 

750/75020/4210 

801/80195/4210 

801/80195/4300 

801/80195/4700 

801/80195/6060 

854/85406/4300 

121.928 

30.000 

7.257 

1.968 

27.000 

15.625 

1.585 
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Transmisja danych pomiędzy Starostwem Powiatowym  

w Gnieźnie a Jednostkami Organizacyjnymi 

750/75020/4360 

750/75020/4210 

750/75085/4210 

750/75020/6060 

48.455 

229.300 

6.293 

45.000 

Zakup laptopów dla uczniów w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa 
- 0 

Aktualizacja oprogramowania systemu kolejkowego  

w wydziale KTBRD 
750/75020/4300 10.000 

Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia edukacji  

w formie zdalnej w celu wsparcia szkół prowadzących 

kształcenie zawodowe 

801/80195/4210 500.000 

 razem 1.044.411 

 

 zrealizowana kwota wydatków w roku 2020 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Utrzymanie obecnie 

wykorzystywanych systemów 

informatycznych oraz 

oprogramowania 

niezbędnego do bieżącej 

realizacji zadań jednostki 

152.031,45 

116.727,45  

(§ 4300) 

7.257,00  

(§ 4210) 

13.985,00  

(§ 4700) 

14.062,00  

(§ 6060) 

- - 

Transmisja danych pomiędzy 

Starostwem Powiatowym  

w Gnieźnie a Jednostkami 

Organizacyjnymi 

214.963,23 

48.454,74  

(§ 4360) 

166.508,49  

(§ 4210) 

- - 

Zakup laptopów dla uczniów 

w ramach Programu 

Operacyjnego Polska 

Cyfrowa 

92.280,00 - EFER 92.280,00 

Aktualizacja 

oprogramowania systemu 

kolejkowego w wydziale 

KTBRD 

10.000,00 
10.000,00  

(§ 4300) 
- - 

Zakup sprzętu niezbędnego 

do prowadzenia edukacji  

w formie zdalnej w celu 

wsparcia szkół prowadzących 

kształcenie zawodowe 

306.774,30 
306.774,30 

(§ 4210) 

EFS 

(pożyczka  

z budżetu JST, 

zwrot nastąpi  

w 2021) 

0,00 

razem 776.048,98 683.768,98  92.280,00 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Dla sprawnego zarządzania administracją powiatową konieczne jest uproszczenie pracy urzędnika, 

a tym samym skrócenie jego czasu w zakresie wykonywania podobnych czynności, automatyzacja 

działań urzędnika, a tym samym zmniejszenie ryzyka popełnienia przez niego błędu. Ponadto,  
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w niedalekiej przyszłości jednostki samorządu terytorialnego będą musiały przekwalifikować sposób 

wydatkowania środków publicznych pod względem zadaniowym. Realizację budżetu zadaniowego 

winny wspierać m. in. nowoczesne technologie informatyczne. Aktualnie w Starostwie Powiatowym 

w Gnieźnie są wykorzystywane różnorodne szczątkowe oprogramowania, takie jak np. Nabór 

Elektroniczny, Bestia, QNT. W celu stworzenia w przyszłości jednego zintegrowanego systemu 

informatycznego wspierającego zadania o charakterze zarządczo-finansowym jest wielce pożądane 

stworzenie zintegrowanego systemu informatycznego dla całego urzędu, a jeśli to możliwe również 

dla jednostek podległych. 

 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 

Utrzymanie obecnie wykorzystywanych systemów informatycznych 

oraz oprogramowania niezbędnych do bieżącej realizacji zadań 

jednostki 

opis zadania 

Realizacja zadania polegała na utrzymaniu obecnie wykorzystywanych 

systemów informatycznych oraz oprogramowania niezbędnych  

do bieżącej realizacji zadań jednostki, w szczególności: 

oprogramowania antywirusowego, systemu informacji prawnej, 

subskrypcji i wsparcia technicznego dla urządzenia Fortigate, 

Legislatora Premium Edytora Tekstów Jednolitych XML, 

oprogramowania Informica Foris - zarządzanie transportem publicznym, 

systemu finansowo–księgowego QNT, elektronicznego naboru, Sigma. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Podmioty dostarczające oprogramowanie: [1] Arkanet W. Oleś,  

S. Zygor sp. j. z siedzibą w Katowicach, [2] Wydawnictwo C.H. Beck  

Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, [3] Perceptus sp. z o.o. z siedzibą  

w Zielonej Górze, [4] ABC PRO sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,  

[5] Informica sp. z o. o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, [6] QNT 

Systemy Informatyczne sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu, [7] Instytut 

Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk  Poznańskie Centrum 

Superkomputerowo- Sieciowe  z siedzibą w Poznaniu [8] UNICARD S.A.  

z siedzibą w Krakowie.. 

nazwa zadania 
Transmisja danych pomiędzy Starostwem Powiatowym w Gnieźnie  

a Jednostkami Organizacyjnymi 

opis zadania 

Transmisja danych pomiędzy Starostwem Powiatowym w Gnieźnie,  

a jednostkami organizacyjnymi: wykonanie, konfiguracja i utrzymanie.  

W ramach zadania zakupiono ponadto:  

▪ 16 sztuk komputerów stacjonarnych wraz z monitorami  

i oprogramowaniem dla Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego  

w Gnieźnie,  

▪ 20 sztuk komputerów wraz z monitorami, 6 sztuk laptopów, 

oprogramowanie, urządzenie wielofunkcyjne Brother, dwa 

projektory, dyski zewnętrzne, switch, router, klawiatury oraz 

czytniki kart dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 
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inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu, Firma Solutions M. Daszkiewicz  

z siedzibą w Kutnie 

nazwa zadania 
Zakup laptopów dla uczniów w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa 

opis zadania 

W pierwszej połowie 2020 roku Powiat Gnieźnieński otrzymał,  

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” 

działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości 

dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich 

przepustowościach”, grant w wysokości 100.000 zł na realizację 

projektu pn. Zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej 

w systemie kształcenia zdalnego. W ramach otrzymanego wsparcia 

zakupiono 40 notebooków dla 15 placówek oświatowych, których 

organem prowadzącym jest Powiat Gnieźnieński. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Pomarex A. Pomarański z siedzibą w Lublinie 

nazwa zadania 
Aktualizacja oprogramowania systemu kolejkowego w wydziale 

KTBRD 

opis zadania 

W ramach zadania przeprowadzono aktualizację istniejącego 

oprogramowania systemu kolejkowego w wydziale Komunikacji, 

Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego do nowszej wersji WEB 

wraz z serwerem i aplikacją umożliwiającą podgląd aktualnie 

załatwianego petenta i rezerwację internetową. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Dasoft sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 

nazwa zadania 

Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia edukacji w formie 

zdalnej w celu wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe 

(planowane ubieganie się o przyznanie dofinansowania ze środków 

EFS w ramach WRPO 2014-2020, Poddziałanie 8.3.1.) 

opis zadania 

W ramach zadania realizowano projekt pn. „Dostawa laptopów dla 

szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gnieźnieńskim”, dofinansowany  

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO 2014-2020, 

działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia 

zawodowego do potrzeb rynku pracy. Projekt obejmował zakup 98 

laptopów wraz z oprogramowaniem dla 5 szkół:  

▪ Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gnieźnie – 25 laptopów,  

▪ Zespołu Szkół Technicznych w Gnieźnie – 25 laptopów,  

▪ Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych w Gnieźnie – 22 laptopy,  

▪ Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Gnieźnie – 18 laptopów,  
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▪ Branżowej Szkoły I stopnia nr 14 w Gnieźnie w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gnieźnie – 8 laptopów. 

Doposażenie placówek w sprzęt było niezbędne do należytego 

prowadzenia edukacji w formie zdalnej, która została wprowadzona  

w związku z pandemia koronawirusa. Wsparciem objęci zostali 

uczniowie klas kształcących na różnych kierunkach oraz nauczyciele 

przedmiotów zawodowych uczący w danych profesjach. Zakłada się, że 

nowoczesne metody nauczania, dostęp do nowych form przekazu 

wizualnego oraz indywidualne podejście do ucznia przełoży się na 

podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, również tych  

z określonymi trudnościami, a także możliwi zdanie egzaminów 

kwalifikacyjnych, jak i lepsze przygotowanie do pracy zawodowej. 

Na realizację zadania zabezpieczono środki w budżecie Powiatu 

Gnieźnieńskiego, refundacja nastąpi w 2021 roku.  

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

PRZP Systemy Informatyczne sp. z o.o.  z siedzibą w Połańcu 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2020 

produktu 

liczba wdrożonych nowoczesnych systemów 

informatycznych usprawniających pracę 

urzędnika 

szt. 0 

liczba wdrożonych nowoczesnych systemów 

informatycznych do obsługi klienta 
szt. 0 

liczba obsłużonych klientów przy zastosowaniu 

wdrożonych systemów informatycznych do 

obsługi klienta 

szt. 0 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

numer projektu  

II/1/c 

 

nazwa projektu 

Podnoszenie i doskonalenie umiejętności zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego  

w Gnieźnie 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego 
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2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Członkostwo w stowarzyszeniu WOKISS Dyrektor WOA 

Szkolenia, seminaria, konferencje, w których brali udział wszyscy 

pracownicy Starostwa 
Dyrektor WOA 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2020 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Członkostwo w stowarzyszeniu WOKISS 750/75020/4430 26.160 

Szkolenia, seminaria, konferencje, w których brali udział 

pracownicy Starostwa 
750/75020/4700 17.000 

 razem 43.160 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2020 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Członkostwo  

w stowarzyszeniu WOKISS 
26.160,00 

26.160,00 

(§ 4430) 
- - 

Szkolenia, seminaria, 

konferencje, w których brali 

udział pracownicy Starostwa 

13.718,49 
13.718,49 

(§ 4700) 
- - 

razem 39.878,49 39.878,49  - 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

 
1. cel realizacji projektu 

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego  

w Gnieźnie poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, seminariach itp. W ramach projektu 

zorganizowano szkolenia, m. in. przez Stowarzyszenie „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów 

Samorządowych” (w ramach opłacanej składki). Celem projektu jest zapewnienie rozwoju 

osobistego urzędników, poprawa jakości wykonywanej przez nich pracy, dostarczenie  

im specjalistycznej wiedzy, podniesienie sprawności i efektywności wykonywanych zadań. 

Uczestnictwo pracowników w szkoleniach wpłynęło na podniesienie ich kwalifikacji zawodowych,  

a tym samym na poprawę jakości wykonywanej pracy. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Członkostwo w stowarzyszeniu WOKISS 

opis zadania 

W roku 2020 opłacono składkę członkowską w stowarzyszeniu WOKKiS 

w wysokości 26.160,00 zł. W ramach opłacanej składki, za 

pośrednictwem Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów 

Samorządowych, zorganizowano szereg szkoleń dla pracowników 

Starostwa, co w konsekwencji wpłynęło na podniesienie ich kwalifikacji 

zawodowych, a tym samym na poprawę jakości wykonywanej pracy. 

Tematyka szkoleń była dostosowana do potrzeb pracowników Starostwa 

Powiatowego. 
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bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych z siedzibą 

w Poznaniu – stowarzyszenie, którego Powiat Gnieźnieński jest 

członkiem. 

nazwa zadania 
Seminaria, szkolenia, konferencje, w których brali udział 

pracownicy Starostwa 

opis zadania 

W ramach zadania pracownicy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, 

poprzez udział w szkoleniach, konferencjach i seminariach 

organizowanych przez firmy zajmujące się działalnością szkoleniową, 

podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe.  

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Centrum Szkoleniowe Administracja Publiczna, Regionalna Izba 

Obrachunkowa, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, 

Centrum Szkoleniowe Przetargi Publiczne. 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2020 

produktu 

liczba przeprowadzonych szkoleń, konferencji szt. 45 

liczba uczestników (pracowników urzędu 

starostwa) szkoleń, konferencji 
os. 219 

rezultatu 

procent pozytywnych opinii w badaniu 

ankietowym dotyczącym zadowolenia z jakości 

świadczonych usług przez urząd 

% b. d. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu 
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2021 w roku 2020 

47 

 

 

numer projektu  

II/1/e 

 

nazwa projektu 

Modernizacja obiektów należących do powiatu 

 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Inwestycji 

 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Roboty termomodernizacyjne w CKZiU w Gnieźnie  
Dyrektor WI  

/ Dyrektor CKZiU 

Remonty w ZST w Gnieźnie Dyrektor WI 

Remonty w ZSE w Gnieźnie Dyrektor WI 

Remonty w II LO w Gnieźnie Dyrektor WI 

Remonty w ZSP nr 3 w Gnieźnie Dyrektor WI 

Remonty w SOSW nr 1 w Gnieźnie Dyrektor WI 

Remonty w SOSW nr 2 w Gnieźnie Dyrektor WI 

Remonty w SOSW w Kłecku Dyrektor WI 

Remonty w ZSP w Witkowie Dyrektor WI 

Remonty w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie Dyrektor WI 

Remonty w MOS w Gnieźnie Dyrektor WI 

Modernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 12 w Gnieźnie Dyrektor WI 

Modernizacja budynku przy ul. Wyszyńskiego w Gnieźnie Dyrektor WI 

Budowa dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych przy ul. Konopnickiej  

w Gnieźnie 
Dyrektor WI 

Realizacja projektu pn. „Otwarcie drzwi do kultury i poprawa infrastruktury 

w powiecie gnieźnieńskim” w ramach programu Kultura MF EOG 2014-2021 
Dyrektor WI 

 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2020 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Roboty termomodernizacyjne w CKZiU w Gnieźnie 801/80140/6059 30.258 

Remonty w ZST w Gnieźnie 

801/80115/6059 14.000 

801/80117/6059 7.000 

801/80120/6059 6.737 

801/80115/4270 58.200 

Remonty w ZSE w Gnieźnie 801/80195/6050 179.617 

Remonty w II LO w Gnieźnie 
801/80120/4270 110.000 

801/80195/6050 134.000 

Remonty w ZSP nr 3 w Gnieźnie 
801/80115/4210 

801/80115/4300 
4.171 

Remonty w SOSW nr 1 w Gnieźnie 801/80102/4270 16.000 
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Remonty w SOSW nr 2 w Gnieźnie 801/80102/4270 26.064 

Remonty w SOSW w Kłecku 
854/85403/4270 17.589 

854/85403/6050 177.300 

Remonty w ZSP w Witkowie 801/80115/4270 35.101 

Remonty w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie 
750/75020/6050 74.035 

750/75020/4270 91.000 

Remonty w MOS w Gnieźnie 801/80195/6050 335.000 

Modernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 12  

w Gnieźnie 

852/85218/6050 696.692 

852/85218/4300 14.335 

852/85218/4210 5.110 

Modernizacja budynku przy ul. Wyszyńskiego w Gnieźnie 
854/85406/6050 200.000 

854/85406/4270 141.601 

Budowa dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych 

przy ul. Konopnickiej w Gnieźnie 
855/85510/6050 934.350 

Realizacja projektu pn. „Otwarcie drzwi do kultury  

i poprawa infrastruktury w powiecie gnieźnieńskim”  

w ramach programu Kultura MF EOG 2014-2021 

921/92195/6050 30.750 

 razem 3.338.910 

 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2020 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Roboty 

termomodernizacyjne  

w CKZiU w Gnieźnie 

201.720,00 
30.258,00  

(§ 6059) 
EFRR 171.462,00 

Remonty w ZST w Gnieźnie 27.736,50 
27.736,50  

(§ 6059) 
- - 

Remonty w ZSE w Gnieźnie 179.617,00 
179.617,00  

(§ 6050) 
- - 

Remonty w II LO w Gnieźnie 109.466,59 
109.466,59  

(§ 4270) 
- - 

Remonty w ZSP nr 3  

w Gnieźnie 
4.160,19 

4.160,19  

(§ 4210, § 4300) 
- - 

Remonty w SOSW nr 1  

w Gnieźnie 
12.858,59 

12.858,59  

(§ 4270) 
- - 

Remonty w SOSW nr 2  

w Gnieźnie 
26.000,00 

26.000,00  

(§ 4270) 
- - 

Remonty w SOSW w Kłecku 41.159,76 

15.599,84  

(§ 4270) 
PFRON 13.565,92 

11.994,00  

(§ 6050) 

Remonty w ZSP w Witkowie 20.950,00 
20.950,00  

(§ 4270) 
- - 

Remonty w Starostwie 

Powiatowym w Gnieźnie 
142.042,64 

74.034,80  

(§ 6050) 
- - 

68.007,84 

(§ 4270) 

Remonty w MOS w Gnieźnie 0,00 0,00 - - 
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Modernizacja budynku przy 

ul. Sienkiewicza 12  

w Gnieźnie  

616.134,90 

596.691,14 

(§ 6050) 

- - 
14.334,97 

(§ 4300) 

5.108,79 

(§ 4210) 

Modernizacja budynku przy 

ul. Wyszyńskiego w Gnieźnie 
141.600,01 

141.600,01  

(§ 4270) 
- - 

Budowa dwóch placówek 

opiekuńczo-wychowawczych 

przy ul. Konopnickiej  

w Gnieźnie 

918.452,69 
918.452,69 

(§ 6050) 
- - 

Realizacja projektu pn. 

„Otwarcie drzwi do kultury  

i poprawa infrastruktury  

w powiecie gnieźnieńskim” 

w ramach programu Kultura 

MF EOG 2014-2021 

510,00 510,00 (§ 6050) - - 

razem 2.442.408,87 2.257.380,95  185.027,92 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Projekt zakłada modernizację i remonty budynków i budowli będących własnością Powiatu 

Gnieźnieńskiego w zakresie ich dostosowania do zmieniających się wymagań ze strony 

użytkowników. Każdego roku będzie ustalana lista priorytetowych, koniecznych do 

przeprowadzenia zadań o charakterze remontowym i inwestycyjnym. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Roboty termomodernizacyjne w CKZiU w Gnieźnie 

opis zadania 

W roku 2019 trwał montaż instalacji fotowoltaicznych. Prace w ramach 

etapu 3: „Roboty termomodernizacyjne w CKP w Gnieźnie”, 

realizowane przez firmę 3energy, wykonywano zgodnie z umową 

zawartą w dniu 19 listopada 2019 roku nr 1/ZP/2019. W dniu  

12 grudnia 2019 roku dokonano odbioru wykonanych prac budowlanych. 

Płatność została uregulowana w styczniu 2020 roku na podstawie 

faktury nr 1/20. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

3energy sp. z o.o. z siedzibą Łodzi - wykonawca etapu 3: „Roboty 

termomodernizacyjne w CKP w Gnieźnie” 

nazwa zadania Remonty w ZST w Gnieźnie 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano przyłącze cieplne w ramach sieci 

ciepłowniczej PEC Gniezno do budynku Zespołu Szkół Technicznych  

w Gnieźnie zgodnie z dokumentacją  techniczną i wydanymi warunkami 

przyłączenia nr PEC/TP/878/19 z dnia 1 kwietnia 2019 roku oraz 
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zawartą umową. Natomiast realizacja prac remontowo-budowlanych 

obejmujących wymianę zabudowy z luksferów została przeniesiona na 

rok 2021. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Decyzją Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego nr DN-HD.9020.94.2019 z dnia 6 grudnia 2019 roku, ZST 

otrzymał nakaz doprowadzenia do prawidłowego stanu sanitarno-

higienicznego i technicznego ścian i sufitu wokół luksferów na II piętrze 

oraz wymianę luksferów na klatce schodowej pomiędzy parterem  

a II piętrem, z terminem wykonania zadania do dnia końca 2020 roku. 

Ogłoszono kilka przetargów ma wymianę luksferów. Początkowo żaden 

oferent się nie zgłaszał, ostatecznie 10 czerwca 2020 roku ZST 

otrzymało pismo z CUW o unieważnieniu postępowania z uwagi na fakt, 

że najkorzystniejsza oferta znacznie przewyższała kwotę, którą 

dysponowano na sfinansowanie zamówienia. W czerwcu 2020 roku,  

po zasięgnięciu opinii pod względem przeciwpożarowym i budowlanym, 

ZST zwróciło się z pismem do Wydziału Inwestycji o przygotowanie 

nowego kosztorysu inwestorskiego wymiany luksferów na okna  

o wzmocnionym profilu (ogniotrwałe). W związku z tym, że kosztorys 

przygotowany przez Wydział Inwestycji opiewał na kwotę 58.140,21 zł, 

ZST zwróciło się do Zarządu Powiatu o zwiększenie środków  

na realizację zadania. Po zabezpieczeniu w budżecie powiatu środków 

w wysokości 58.200 zł, CUW w dniu 23 października 2020 roku 

poinformował ZST o wszczęciu postępowania. Termin składania ofert 

ustalono na 29 października 2020 roku. Do dnia 12 listopada 2020 roku 

przeprowadzono dwa postępowania. Z informacji uzyskanych z CUW 

cena najkorzystniejszej oferty opiewała na wyższą kwotę niż 

zabezpieczone środki i w związku z tym przetarg ponownie został 

unieważniony, a zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2020 roku. 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie 

nazwa zadania Remonty w ZSE w Gnieźnie 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano prace modernizacyjne w budynku szkoły 

przy ul. Chrobrego w Gnieźnie. Zakres robót budowlanych obejmował 

prace mające na celu doprowadzenie obiektu do prawidłowego stanu 

sanitarno–higienicznego. Wszystkie prace zostały wykonane terminowo, 

zgodnie z zawartą umową. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Tadex Miękiszak sp. j. z siedzibą w Gnieźnie (umowa  

nr WOA.273.301.2020.WI zawarta w dniu 28 lipca 2020 roku)   

nazwa zadania Remonty w II LO w Gnieźnie 

opis zadania 

W ramach zadania w budynku głównym II Liceum Ogólnokształcącego  

w Gnieźnie, w okresie wakacji letnich, wykonano następujące prace: 

▪ remont generalny klatek schodowych, 

▪ remont gabinetu pedagoga szkolnego, 

▪ remont sali lekcyjnej  nr 21 – informatycznej, 
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▪ remont biblioteki. 

Z kolei w okresie listopad-grudzień, w ramach pracy woźnych szkoły, 

wykonano następujące zadania: 

▪ malowanie:  

➢ sali lekcyjnej nr 15 (biologiczna),  

➢ sali lekcyjnej nr 17 (polonistyczna),  

➢ sali lekcyjnej nr 20 (chemiczna),  

➢ korytarza łączącego sale nr 15 i nr 15a,  

➢ gabinetu dyrektora,  

➢ korytarza łączącego budynek główny z łącznikiem, 

▪ przygotowano wieszaki do szatni szkolnej, 

▪ wykonano dodatkowe wieszaki dla uczniów w łączniku. 

W ramach wyżej wymienionych prac zakupiono: artykuły malarskie, 

narzędzia do wykonywania prac, wykładzinę do biblioteki i gabinetu 

pedagoga, panele podłogowe do gabinetu dyrektora, wieszaki do 

szatni. 

Ponadto, na dachu nowej części szkoły, nad gabinetem higienistki, 

półokręgiem, przeprowadzono prace naprawcze – usunięto przeciek. 

W ramach zadania założono również realizację projektu pn. „Poprawa 

infrastruktury sportowej w placówkach oświatowych powiatu 

gnieźnieńskiego poprzez modernizację sali gimnastycznej 

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii przy ul. Gdańskiej (kwota: 

335.000 zł) i wymianę nawierzchni sportowej ze sztucznej trawy na 

boisku II LO w Gnieźnie (kwota 134.000 zł)” w ramach programu 

Sportowa Polska 2020. W dniu 20 kwietnia 2020 roku Powiat 

Gnieźnieński złożył wniosek o dofinansowanie ww. projektu. Łączny 

koszt realizacji projektu to 699.999,95 zł, wkład własny – 469.999,97 

zł, a wnioskowana kwota dofinansowania – 230.999,98 zł. 

Rozstrzygniecie konkursu nastąpiło w 2. połowie 2020 roku.  

W protokole zbiorczym nr 16 z „Oceny formalno-merytorycznej Zespołu 

ds. opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze 

środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej” z dnia 16 grudnia 2020 

roku projekt został umieszczony na 587 miejscu i nie otrzymał 

dofinansowania. Decyzją Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, Powiat 

ponownie będzie składał wniosek o dofinansowanie w roku 2021. Tym 

samym środki finansowe (wkład własny) zostały przesunięte do roku 

2021.  

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Zakład Ogólnobudowlany S. Drzewiecki z siedzibą w Niechanowie,  

FW DAB s.c. z siedzibą w Gnieźnie, Usługi Blacharsko - Dekarskie  

M. Menclewicz z siedzibą w Gnieźnie 

nazwa zadania Remonty w ZSP nr 3 w Gnieźnie 

opis zadania 

W ramach zadania usunięto szkody powstałe w wyniku zalania: 

zakupiono artykuły potrzebne do przeprowadzenia prac (farby, wałki, 

pędzle, papa, lepik do papy, gładź itp.) oraz wymieniono wyłącznik 

przeciwpożarowy prądu. 

 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 
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inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

PHU Mal-Lak L. Basiński z siedzibą w Gnieźnie, PHU-P.POŻ  

T. Bartkowski z siedzibą w Gnieźnie 

nazwa zadania Remonty w SOSW nr 1 w Gnieźnie 

opis zadania 

W ramach zadania, w okresie listopad-grudzień 2020 roku, 

przeprowadzono prace remontowo-budowlane obejmujące remont 

ścian i podłóg w części pomieszczeń placówki.  

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Tadex Miekiszak sp. j. z siedzibą w Gnieźnie  

nazwa zadania Remonty w SOSW nr 2 w Gnieźnie 

opis zadania 

W ramach zadania, w związku z częstymi awariami w kotłowni, 

przeprowadzono prace naprawcze obejmujące przegląd i wymianę 

zużytych części kotła CO oraz wykonano dodatkowe zabezpieczenie 

elektryczne kotła CO. Ponadto, naprawiono pokrycie dachowe  

na budynku ośrodka. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

problemy w wyłonieniem wykonawcy pokrycia dachowego 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Thermo-Instal J. Ignasiak z siedzibą w Gnieźnie, Firma dekarska 

Dachmat R. Matuszak z siedzibą w Gnieźnie 

nazwa zadania Remonty w SOSW w Kłecku 

opis zadania 

W ramach zadania zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 

▪ w ramach dofinansowanego przez PFRON „Programu wyrównywania 

różnic między regionami III na rok 2020, obszar B” – Likwidacja 

barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym 

poruszanie się i komunikowanie naprawiono posadzki oraz 

zakupiono i ułożono wykładzinę antypoślizgową na korytarzu  

I piętra o powierzchni 110 m2, 

▪ w ramach dofinansowanego przez PFRON „Programu wyrównywania 

różnic między regionami III na rok 2020, obszar B” – Likwidacja 

barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym 

poruszanie się i komunikowanie dostosowano pomieszczenia 

higieniczno-sanitarne dla potrzeb osób niepełnosprawnych, 

▪ w ramach zadania obejmującego budowę sali gimnastyczno-

rehabilitacyjnej  oraz sal dydaktyczno-terapeutycznych przy SOSW  

w Kłecku (z pomieszczeniami dla poradni psychologiczno-

pedagogicznej) zlecono opracowanie projektu planowanej 

rozbudowy. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

PW Qba-Bud J. Kubiak z siedzibą w Gnieźnie, MK-MONT Firma 

Ogólnobudowlana K. Kusy z siedzibą w Kłecku, H2 architekci  

J. Haremza z siedzibą w Poznaniu 
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nazwa zadania Remonty w ZSP w Witkowie 

opis zadania 

W ramach zadania przeprowadzono remont dachu nad salą 

gimnastyczną. Roboty polegały na naprawie części poszycia dachowego 

(papa, styropian, opierzenie, rynny, piorunochron) na sali 

gimnastycznej. Roboty zostały wykonane w dniach: od 20 marca 2020 

roku do 24 marca 2020 roku. Szczegółowy zakres wykonania prac: 

▪ demontaż uszkodzonego pasa styropianu na okapie 22 mb, 

▪ wymiana uszkodzonej rynny 22mb (fi150mm), 

▪ montaż pasa nadrynnowego 22mb, 

▪ montaż styropianu na okapie 22mb, 

▪ demontaż uszkodzonego pokrycia dachu ok 150m2, 

▪ szlifowanie styropianu pod położenie papy, 

▪ położenie pokrycia dachu – papa 150m2 plus zakładka ok 15%, 

▪ wykonanie opierzenia ok. 7,5 mb, 

▪ demontaż instalacji odgromowej, 

▪ montaż nowej instalacji odgromowej, 

▪ gwarancja na wykonane prace. 

 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Problemy wystąpiły bezpośrednio przed wykonaniem prac. 

Zabezpieczenie parkietu na sali gimnastycznej przed cieknącą wodą. 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Zakład Budowlany Grinbud J. Sieszchuła z siedzibą w Gnieźnie 

nazwa zadania Remonty w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie 

opis zadania 

W ramach zadania zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 

▪ zakupiono regały przesuwne-jezdne do archiwum zakładowego, 

▪ wykonano roboty budowlano-montażowe w archiwum zakładowym  

– połączono pomieszczenie socjalno-biurowe z pomieszczeniem 

głównym, 

▪ zakupiono i zamontowano osłony ochronne w wydziale Komunikacji, 

Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, 

▪ przeprowadzono prace remontowo-budowlane polegające  

na osuszeniu i naprawie pomieszczeń piwnicznych i sali sesyjnej  

w budynku Starostwa; szczegółowy zakres prac obejmował: 

usunięcie warstw stropu i jego oczyszczenie, naprawę ubytków 

stropu, izolację stropu wraz z uszczelnieniem styków, uszczelnienie 

przy wyjściach na taras, uzupełnienie ocieplenia oraz malowanie 

elewacji, wykonanie szlichty dociskowej, zabezpieczenie przed 

mrozem i deszczem, ułożenie płytek, odkopanie i izolację części 

pionowej ściany, wywóz i utylizację odpadów, 

▪ wykonano naprawę oświetlenia awaryjnego w budynku Starostwa; 

szczegółowy zakres prac obejmował: demontaż starych i montaż 

nowych lamp kierunkowych w ilości 25 szt., montaż lamp 

awaryjnych z wykorzystaniem istniejącego zasilania w ilości 65 szt., 

kontrolę stanu napisów informacyjnych i ostrzegawczych oraz 

oznaczeń. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 
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inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Rol-Mot” sp. z o.o. z siedzibą 

w Ciepielowie, Zakład Usługowo-Handlowy A. Weydmann z siedzibą  

w Gnieźnie, Okna i drzwi z PCW i Aluminium Wiśniewski, Kościański  

sp. j. z siedzibą w Gnieźnie, Zakład Malarsko-Tapicerski i Roboty 

Remontowe J. Jóźwiak z siedzibą w Łubowie, P.H.U. Elektro-Mark-Bud 

M. Sydorowicz, J. Ignasiak z siedzibą w Gnieźnie 

nazwa zadania Remonty w MOS w Gnieźnie 

opis zadania 

W ramach zadania założono realizację projektu pn. „Poprawa 

infrastruktury sportowej w placówkach oświatowych powiatu 

gnieźnieńskiego poprzez modernizację sali gimnastycznej 

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii przy ul. Gdańskiej (kwota: 

335.000 zł) i wymianę nawierzchni sportowej ze sztucznej trawy na 

boisku II LO w Gnieźnie (kwota 134.000 zł)” w ramach programu 

Sportowa Polska 2020. W dniu 20 kwietnia 2020 roku Powiat 

Gnieźnieński złożył wniosek o dofinansowanie ww. projektu. Łączny 

koszt realizacji projektu to 699.999,95 zł, wkład własny – 469.999,97 

zł, a wnioskowana kwota dofinansowania – 230.999,98 zł. 

Rozstrzygniecie konkursu nastąpiło w 2. połowie 2020 roku.  

W protokole zbiorczym nr 16 z „Oceny formalno-merytorycznej Zespołu 

ds. opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze 

środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej” z dnia 16 grudnia 2020 

roku projekt został umieszczony na 587 miejscu i nie otrzymał 

dofinansowania. Decyzją Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, Powiat 

ponownie będzie składał wniosek o dofinansowanie w roku 2021. Tym 

samym środki finansowe (wkład własny) zostały przesunięte do roku 

2021. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

nazwa zadania Modernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 12 w Gnieźnie 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano przebudowę pomieszczeń na parterze  

i pierwszym piętrze budynku przy ul. Sienkiewicza 12 w Gnieźnie dla 

potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie. W dniu 27 

marca 2020 roku na stronie BIP Powiatu Gnieźnieńskiego zostało 

umieszczone ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane, a w dniu 

28 kwietnia 2020 roku wybrano najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca  

- firma Tadex Miękiszak sp. j. z siedzibą w Gnieźnie wszystkie prace 

zrealizował w 2. połowie 2020 roku. Ponadto, w ramach zadania 

zakupiono i zamontowano rolety zewnętrzne i przepływowe 

ogrzewacze wody.  

Ponadto, na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3, art. 33 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, art. 65 ust. 12 

ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz uchwały 
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nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na 

realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu 

terytorialnego, Powiat Gnieźnieński pozyskał kwotę  5.204.963 zł.  

Na podstawie uchwały nr 736/2020 z dnia 23 września 2020 roku 

Zarząd Powiatu podjął decyzję o przyjęciu planu finansowego dla 

rachunku, na którym gromadzone są ww. środki finansowe,  

z podziałem na lata: 2020, 2021 i 2022. W ramach środków 

pochodzących z bonu zaplanowano następujący podział wydatków na 

realizację zadania pn. „Modernizacja II piętra i poddasza przy 

Sienkiewicza 12” (852/85218/6050): w roku 2020 - 100.000 zł, w roku 

2021 - 550.000 zł. Ze względu na procedury związane  

z przygotowaniem dokumentacji do ogłoszenia przetargu realizacja 

zadania została przeniesiona na 2021 rok. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Tadex Miękiszak sp. j. z siedzibą w Gnieźnie 

nazwa zadania Modernizacja budynku przy ul. Wyszyńskiego w Gnieźnie 

opis zadania 

W ramach zadania przeniesiono poradnię psychologiczno-pedagogiczną 

do budynku pogotowia ratunkowego przy ul. Wyszyńskiego 3  

w Gnieźnie. Sprzedaż budynku przy ul. Kościuszki 7a w Gnieźnie 

spowodowała konieczność przeniesienia Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej do nowej siedziby. Zmiana siedziby wymusiła potrzebę 

dostosowania obiektu do potrzeb prowadzenia przez poradnię 

działalności statutowej, w tym zapewnienia dostępu dla osób 

niepełnosprawnych, oraz do wymogów sanitarnych, mających na celu 

przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się Covid-19. Wykonawca  

- firma Tadex Miękiszak sp. j. z siedzibą w Gnieźnie wszystkie prace 

zrealizował w 2. połowie 2020 roku. 

Ponadto, na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3, art. 33 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, art. 65 ust. 12 

ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz uchwały 

nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia  

na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu 

terytorialnego, Powiat Gnieźnieński pozyskał kwotę  5.204.963 zł.  

Na podstawie uchwały nr 736/2020 z dnia 23 września 2020 roku 

Zarząd Powiatu podjął decyzję o przyjęciu planu finansowego dla 

rachunku, na którym gromadzone są ww. środki finansowe,  

z podziałem na lata: 2020, 2021 i 2022. W ramach środków 

pochodzących z bonu zaplanowano następujący podział wydatków  

na realizację zadania pn. „Modernizacja dawnego budynku pogotowia 

na Wyszyńskiego pod realizację zadań oświatowo-socjalnych” 

(854/85406/6050): w roku 2020 - 200.000 zł, w roku 2021 - 2000.000 

zł. Ze względu na procedury związane z przygotowaniem dokumentacji 

do ogłoszenia przetargu realizacja zadania została przeniesiona  

na 2021 rok. 
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bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Tadex Miękiszak sp. j. z siedzibą w Gnieźnie 

nazwa zadania 
Budowa dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych przy  

ul. Konopnickiej w Gnieźnie 

opis zadania 

W ramach zadania została podpisana umowa na wykonanie 

inwentaryzacji oraz koncepcji przebudowy budynku Domu Dziecka przy 

ul. Paczkowskiego 16 w Gnieźnie. Na podstawie dokonanej analizy 

ostatecznie wybrano koncepcję budowy dwóch placówek opiekuńczo  

– wychowawczych, każda dla 14 dzieci. W dniu 23 lipca 2020 roku  

na stronie BIP Powiatu Gnieźnieńskiego umieszczono ogłoszenie  

o zamówieniu na sporządzenie dokumentacji projektowej oraz roboty 

budowlane dotyczące ww. zadania. W odpowiedzi na ogłoszenie 

wpłynęła jedna oferta. Ostatecznie, 8 września 2020 roku dokonano 

wyboru wykonawcy – do realizacji zadania wybrano Zakład Budowlany 

Grinbud J. Sieszchuła z siedzibą w Gnieźnie, z którym w dniu  

14 września 2020 roku zawarto umowę nr WOA.273.371.2020.WI.  

Po podpisaniu umowy rozpoczęły się prace budowlane nowej placówki, 

które realizowane są na tyłach Domu Pomocy Społecznej przy  

ul. Wrzesińskiej w Gnieźnie (dojazd od strony ul. Konopnickiej). Domy 

zlokalizowane są na działkach o powierzchni ok. 900 m2 każda,  

a powierzchnia użytkowa budynków wyniesie ok. 235 m2. Planowane 

zakończenie robót – I kwartał 2021 roku. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Pracownia Projektowa J. Mikołajczak z siedzibą w Gnieźnie, Zakład 

Budowlany Grinbud J. Sieszchuła z siedzibą w Gnieźnie 

nazwa zadania 

Realizacja projektu pn. „Otwarcie drzwi do kultury i poprawa 

infrastruktury w powiecie gnieźnieńskim” w ramach programu 

Kultura MF EOG 2014-2021 

opis zadania 

W ramach zadania w roku 2020 planowano sporządzić dokumentację 

projektową oraz wykonać roboty budowlane. W dniu 27 marca 2020 

roku została podpisana umowa z firmą Ośrodek Badań Społecznych 

INDEKS J. Langner z siedzibą w Poznaniu, której przedmiotem było 

wykonanie badania społecznego zapotrzebowania na ww. projekt na 

kwotę 5.449,00 zł. Ze względu na zamknięcie naboru wniosków umowa 

stała się bezprzedmiotowa i tym samym Powiat Gnieźnieński odstąpił 

od umowy z dniem 2 kwietnia 2020 roku, a za częściowe wykonanie 

badania zapłacono 510,00 zł. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Ośrodek Badań Społecznych Indeks J. Langner z siedzibą w Poznaniu 
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3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2020 

produktu 
liczba zmodernizowanych obiektów należących 

do powiatu 
szt. 13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

numer projektu  

II/2/b 

 

nazwa projektu 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (przebudowa skrzyżowań, sygnalizacja świetlna) 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Przebudowa skrzyżowania typu rondo w m. Gniezno ul. Półwiejska  

i Pustachowska 
Dyrektor PZD 

Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na drodze 

powiatowej nr 2149P w m. Zdziechowa 
Dyrektor PZD 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2020 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Przebudowa skrzyżowania typu rondo w m. Gniezno  

ul. Półwiejska i Pustachowska 
600/60014/6050 103.500 

Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych 

na drodze powiatowej nr 2149P w m. Zdziechowa 
600/60014/6050 25.000 

 razem 128.500 
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2020 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Przebudowa skrzyżowania 

typu rondo w m. Gniezno  

ul. Półwiejska  

i Pustachowska 

103.474,20 
103.474,20 

(§ 6050) 
- - 

Budowa sygnalizacji 

świetlnej na przejściu dla 

pieszych na drodze 

powiatowej nr 2149P  

w m. Zdziechowa 

24.996,98 
24.996,98 

(§ 6050) 
- - 

razem 128.471,18 128.471,18  - 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Założeniem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę 

skrzyżowań typu rondo oraz sygnalizacji świetlnych. Zakłada się również, że realizacja 

poszczególnych zadań w ramach projektu będzie finansowana nie tylko z budżetu powiatu, ale 

także z pozyskiwanych środków zewnętrznych (fundusze UE, Narodowy Program Przebudowy Dróg 

Lokalnych, inne). 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Przebudowa skrzyżowania typu rondo w m. Gniezno ul. Półwiejska  

i Pustachowska 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano rondo wraz z przebudową 100 mb 

nawierzchni, zamontowano oznakowanie pionowe, wykonano 

malowanie poziome oraz przeprowadzono regulację włazów 

kanałowych i ulicznych kratek ściekowych. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. 

Umowę nr 7/20 zawarto w dniu 2.04.2020 r. z Firmą Usługowo 

–Handlowa „Anna” A. Białobrzycka z siedzibą w Gnieźnie (w dniu 

18.06.2020 r. zawarto aneks nr 1 do ww. umowy). Nadzór nad 

realizacją robót, zgodnie z umową nr 24/W/20 zawartą w dniu 

2.04.2020 r., sprawowało Biuro Inżynieryjno–Techniczne Kier  

M. Łebedyński z siedzibą w Gnieźnie. 

nazwa zadania 
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na drodze 

powiatowej nr 2149P w m. Zdziechowa 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano sygnalizacje świetlną na przejściu dla 

pieszych z detektorem mikrofalowym. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 
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inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Podstawę zawarcia umowy stanowiło zapytanie cenowe oraz kosztorys 

ofertowy. Umowę nr 48/W/20 zawarto w dniu 16.10.2020 r.  

z Zakładem Budowy i Konserwacji Urządzeń Bezpieczeństwa 

Drogowego J. Wojciechowski z siedzibą w Cielimowie. 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2020 

produktu 

liczba przebudowanych skrzyżowań szt. 1 

koszt przebudowy jednego skrzyżowania zł 103.474,20 

liczba zbudowanych/przebudowanych 

sygnalizacji świetlnych 
szt. 1 

koszt budowy/przebudowy jednego systemu 

sygnalizacji świetlnej 
zł 24.996,98 

rezultatu 

poprawa bezpieczeństwa w stosunku do roku 

poprzedniego 
% b. d. 

poprawa płynności ruchu w stosunku do roku 

poprzedniego 
% b. d. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

numer projektu  

II/2/c 

 

nazwa projektu 

Remonty dróg – poprzez wykonanie nakładek bitumicznych 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Remont – nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 2152P ul. Kościuszki  

i droga powiatowa nr 2212P ul. Orcholska w m. Gniezno 
Dyrektor PZD 

Remont – nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 2194P w m. Biskupice Dyrektor PZD 

Remont – nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 2169P ul. Wyszyńskiego  

w m. Trzemeszno 
Dyrektor PZD 

Remont – nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 2211P w m. Pierzyska Dyrektor PZD 

Remont – nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 2160P w m. Kąpiel Dyrektor PZD 

Remont – nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 2151P m. Dziećmiarki Dyrektor PZD 
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II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2020 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Remont – nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 2152P 

ul. Kościuszki i droga powiatowa nr 2212P ul. Orcholska  

w m. Gniezno 

600/60014/4270 93.366 

Remont – nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 2194P 

w m. Biskupice 
600/60014/4270 126.006 

Remont – nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 2169P 

ul. Wyszyńskiego w m. Trzemeszno 
600/60014/4270 56.708 

Remont – nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 2211P 

w m. Pierzyska 
600/60014/4270 54.353 

Remont – nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 2160P 

w m. Kąpiel 
600/60014/4270 86.771 

Remont – nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 2151P 

m. Dziećmiarki 
600/60014/4270 79.737 

 razem 496.941 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2020 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Remont – nakładka 

bitumiczna droga powiatowa 

nr 2152P ul. Kościuszki  

i droga powiatowa nr 2212P 

ul. Orcholska w m. Gniezno 

93.365,62 
93.365,62 

(§ 4270) 
- - 

Remont – nakładka 

bitumiczna droga powiatowa 

nr 2194P w m. Biskupice 

126.005,23 
126.005,23 

(§ 4270) 
- - 

Remont – nakładka 

bitumiczna droga powiatowa 

nr 2169P ul. Wyszyńskiego  

w m. Trzemeszno 

56.707,74 
56.707,74 

(§ 4270) 
- - 

Remont – nakładka 

bitumiczna droga 

powiatowa nr 2211P  

w m. Pierzyska 

54.352,96 
54.352,96 

(§ 4270) 
- - 

Remont – nakładka 

bitumiczna droga powiatowa 

nr 2160P w m. Kąpiel 

86.770,35 
86.770,35 

(§ 4270) 
- - 

Remont – nakładka 

bitumiczna droga powiatowa 

nr 2151P m. Dziećmiarki 

79.736,21 
79.736,21 

(§ 4270) 
- - 

razem 496.938,11 496.938,11  - 
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III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Założeniem projektu jest remont dróg powiatowych poprzez wykonanie nowych nakładek 

bitumicznych na istniejącej nawierzchni Dróg powiatowych w ilości 15 km rocznie. Zakłada się 

również, że realizacja poszczególnych zadań w ramach projektu będzie finansowana nie tylko  

z budżetu powiatu, ale także z pozyskiwanych środków zewnętrznych (fundusze UE, Narodowy 

Program Przebudowy Dróg Lokalnych, inne). 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 

Remont – nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 2152P  

ul. Kościuszki i droga powiatowa nr 2212P ul. Orcholska  

w m. Gniezno 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano remontu nakładki bitumicznej na odcinku 

o długości 334 mb. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wybór wykonawcy został poprzedzony przeprowadzeniem 

postępowania w trybie  przetargu nieograniczonego. Umowę nr 6/20 

zawarto w dniu 20.03.2020 r. z Zakładem Drogowo–Transportowym  

S. Begier z siedzibą w Nekli. 

nazwa zadania 
Remont – nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 2194P  

w m. Biskupice 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano remont nakładki bitumicznej na odcinku  

o długości 862 mb. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wybór wykonawcy został poprzedzony przeprowadzeniem 

postępowania w trybie  przetargu nieograniczonego. Umowę nr 6/20 

zawarto w dniu 20.03.2020 r. z Zakładem Drogowo – Transportowym  

S. Begier z siedzibą w Nekli. 

nazwa zadania 
Remont – nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 2169P  

ul. Wyszyńskiego w m. Trzemeszno 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano remont nakładki bitumicznej na odcinku  

o długości 210 mb. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wybór wykonawcy został poprzedzony przeprowadzeniem 

postępowania w trybie  przetargu nieograniczonego. Umowę nr 6/20 

zawarto w dniu 20.03.2020 r. z Zakładem Drogowo – Transportowym  

S. Begier z siedzibą w Nekli. 
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nazwa zadania 
Remont – nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 2211P  

w m. Pierzyska 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano remont nakładki bitumicznej na odcinku  

o długości 371 mb. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wybór wykonawcy został poprzedzony przeprowadzeniem 

postępowania w trybie  przetargu nieograniczonego. Umowę nr 14/20 

zawarto w dniu 3.06.2020 r. z Redon Nakło sp. z o.o. z siedzibą  

w Nakle nad Notecią. 

nazwa zadania 
Remont – nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 2160P  

w m. Kąpiel 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano remont nakładki bitumicznej na odcinku  

o długości 668 mb. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wybór wykonawcy został poprzedzony przeprowadzeniem 

postępowania w trybie  przetargu nieograniczonego. Umowę nr 15/20 

zawarto w dniu 3.06.2020 r. z Przedsiębiorstwem Inżynieryjno 

-Drogowym sp. z o.o. z siedzibą w Olszy. 

nazwa zadania 
Remont – nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 2151P  

m. Dziećmiarki 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano remont nakładki bitumicznej na odcinku  

o długości 378 mb. 

 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wybór wykonawcy został poprzedzony przeprowadzeniem 

postępowania w trybie  zapytania o cenę. Umowę nr 40/W/20 zawarto 

w dniu 8.06.2020 r. z Zakładem Drogowo–Transportowym Sławomir 

Begier z siedzibą w Nekli. 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2020 

produktu 
długość wykonanych nakładek dróg  km 2,823 

koszt wykonania nakładek dróg zł 496.938,11 

rezultatu 

poprawa bezpieczeństwa w stosunku do roku 

poprzedniego 
% b. d. 

zmniejszenie ilości remontów cząstkowych  

w stosunku do roku poprzedniego 
% b. d. 

 

 
 



Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu 
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2021 w roku 2020 

63 

 

 

numer projektu  

II/3/a 

 

nazwa projektu 

Likwidacja wyrobów zawierających azbest 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa  

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Likwidacja wyrobów zawierających azbest Dyrektor SLR 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2020 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Likwidacja wyrobów zawierających azbest 900/90026/4300 80.000 

 razem 80.000 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2020 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Likwidacja wyrobów 

zawierających azbest 
543.409,87 

40.252,57  

(§ 4300) 

gminy powiatu 150.947,19 

WFOŚiGW 352.210,11 

razem 543.409,87 40.252,57  503.157,30 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Azbest, ze względu na swoje właściwości, należy do substancji stwarzających szczególne 

zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Substancja ta powinna podlegać sukcesywnej 

eliminacji.  Programy na szczeblu krajowym określają zadania niezbędne do oczyszczenia kraju  

z azbestu do 2032 roku. 

W związku z powyższym celem realizacji przedsięwzięcia jest: 

▪ usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, 

▪ minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu, 

▪ likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Likwidacja wyrobów zawierających azbest 

opis zadania 
Zadanie realizowane było przy udziale środków pochodzących  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
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w Poznaniu, budżetu powiatu oraz miasta i gmin powiatu 

gnieźnieńskiego. Finansowanie kosztów usuwania wyrobów 

budowlanych zawierających azbest, rozbiórki (demontażu)  

i unieszkodliwiania wytworzonych odpadów azbestowych przyznawane 

było w wysokości 100% całościowych kosztów tych działań  

z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota finansowania na realizację 

zadania dla każdej nieruchomości wynosiła 20.000 zł. Zadanie 

realizowane jest od 2008 roku i cieszy się dużym zainteresowaniem 

mieszkańców powiatu. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Środki nie zostały wykorzystane w całości ze względu na sytuację 

związaną z pandemią COVID-19 wywołaną przez koronawirusa SARS 

-CoV-2 (pracownicy firmy przebywali na kwarantannie, a wnioskodawcy 

przesuwali terminy realizacji zadania) oraz ze względu na wyczerpanie 

się limitu pomocy de minimis w rolnictwie. Zaistniała sytuacja 

spowodowała, że do gmin nie wpłynęła dostateczna ilość wniosków na 

wykorzystanie całej planowanej kwoty dofinansowania. 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wykonawcą zadania była firma AM Trans Progres sp. z o.o. z siedzibą  

w Złotnikach wybrana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 

w drodze przetargu nieograniczonego (umowa nr WOA.273.70.2020.SLR 

z dnia 25.02.2020 roku). 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2020 

produktu 
liczba złożonych wniosków szt. 639 

liczba nieruchomości objętych projektem szt. 639 

rezultatu 

ilość zdemontowanego i unieszkodliwionego 

azbestu 
tona 1.351,33 

Ilość nowych pokryć dachowych m2 b. d. 

 

4. uwagi dotyczące wskaźników 

Powiat w 2020 roku nie dofinansował zakupu nowego dachu - na własny koszt robili to właściciele 

nieruchomości. W związku z powyższym wskaźnik dotyczący ilości nowych pokryć dachowych [m2]   

jest niemożliwy do oszacowania. 
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numer projektu  

II/3/b 

 

nazwa projektu 

Zmniejszenie ryzyka powodziowego 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Zmniejszenie ryzyka powodziowego Dyrektor SLR 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2020 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Zmniejszenie ryzyka powodziowego 010/01008/2830 150.000 

 razem 150.000 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2020 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Zmniejszenie ryzyka 

powodziowego 
150.000,00 

150.000,00  

(§ 2830) 
- - 

razem 150.000,00 150.000,00  - 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Celem realizacji projektu jest regulacja stosunków wodnych, utrzymanie w sprawności coraz 

bardziej wyeksploatowanych systemów melioracji jakimi są rowy oraz ochrona użytków rolnych 

przed intensywnymi i skoncentrowanymi opadami deszczu, które mogą powodować podwyższenie 

stanu wód w rowach oraz podtopienia terenów wykorzystywanych rolniczo (pól uprawnych, łąk, 

pastwisk). Na gospodarkę wodną istotny wpływ ma systematyczna i planowana konserwacja 

urządzeń wodnych. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Zmniejszenie ryzyka powodziowego 

opis zadania 

Potrzeby związane z utrzymaniem w sprawności coraz bardziej 

wyeksploatowanych systemów melioracyjnych z roku na rok stają się 

coraz bardziej pilne i wymagają coraz większych nakładów 

finansowych. Spółki wodne nie posiadają wystarczających środków 

finansowych, aby na swoim terenie systematycznie konserwować 
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wszystkie rowy. Kryteria oraz warunki jakie muszą spełniać spółki 

wodne, aby mogły ubiegać się o uzyskanie dofinansowania określała 

Uchwała Rady Powiatu Gnieźnieńskiego nr LIV/344/2018 w sprawie 

zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego 

spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji 

i sposobu jej rozliczania.  

Decyzje o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmował Zarząd 

Powiatu Gnieźnieńskiego po rozpatrzeniu pisemnego wniosku złożonego 

przez spółkę. Przedstawiciele Wydziału Środowiska, Leśnictwa 

i Rolnictwa przeprowadzili, na podstawie złożonych wniosków, wizje 

lokalne w terenie wraz z udokumentowaniem fotograficznym stanu 

rowów. Następnie wnioski wraz z kosztorysem wykonania prac 

melioracyjnych oraz dokumentacją fotograficzną zostały złożone do 

Zarządu Powiatu. Po zapoznaniu się i przeanalizowaniu wniosku, 

zgodnie z warunkami zawartymi w ww. uchwale w sprawie zasad 

udzielania dotacji na wykonanie prac konserwacyjnych rowów 

melioracyjnych, Zarząd podjął decyzję o wysokości dofinansowania. 

Konsekwencją podjęcia decyzji było zawarcie umów dotacji ze 

spółkami, na podstawie których wykonano prace. Po odbiorze 

przeprowadzonych prac oraz złożeniu przez spółki stosownej 

dokumentacji wraz z rachunkiem wypłacono dotacje. 

W roku 2020 konserwacji poddanych zostało 43,5 km rowów  

(37   rowów) na terenie powiatu gnieźnieńskiego. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Gminna Spółka Wodna w Gnieźnie, Gminna Spółka Wodna w Kłecku, 

Gminna Spółka Wodna w Mieleszynie, Spółka Wodna Żydowo-

Czerniejewo-Strychowo, Spółka Wodna Rybno Wielkie, Gminna Spółka 

Wodna w Kiszkowie, Gminna Spółka Wodna w Niechanowie, Gminna 

Spółka Wodna w Trzemesznie, Gminna Spółka Wodna w Witkowie, 

Spółka Wodna Trzemżal, Gminna Spółka Wodna Czerniejewo, Spółka 

Wodna w Fałkowie, Gminna Spółka Wodna Łubowo. 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2020 

produktu 
długość rowów melioracyjnych poddanych 

konserwacji 
km 43,5 

rezultatu 

liczba zagrożeń powodziowych na terenie 

powiatu 
szt. 0 

liczba podtopień terenów wykorzystywanych 

rolniczo 
szt. 0 

powierzchnia terenów wykorzystywanych 

rolniczo, które zostały podtopione 
ha 0 
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numer projektu  

II/3/c 

 

nazwa projektu 

Centrum Aktywności Społecznej LARGO  

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Działalność Centrum Aktywności Społecznej Largo Kierownik DON 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2020 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Działalność Centrum Aktywności Społecznej Largo 

852/85295/4010 89.196 

852/85295/4040 6.791 

852/85295/4110 17.611 

852/85295/4120 1.907 

852/85295/4170 15.940 

852/85295/4140 2.150 

852/85295/4210 6.023 

852/85295/4260 32.753 

852/85295/4270 350 

852/85295/4300 6.900 

852/85295/4360 2.350 

852/85295/4440 3.100 

852/85295/3020 2.145 

 razem 187.216 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2020 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Działalność  Centrum 

Aktywności Społecznej Largo 
185.318,55 

89.147,79  

(§ 4010) 

- - 

6.791,25  

(§ 4040) 

17.416,62  

(§ 4110) 

1.816,89  

(§ 4120) 

14.960,00  

(§ 4170) 

2.126,87  

(§ 4140) 
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5.731,27  

(§ 4210) 

32.538,69  

(§ 4260) 

350,00 (§ 4270) 

6.866,83  

(§ 4300) 

2.326,82  

(§ 4360) 

3.100,52  

(§ 4440) 

2.145,00  

(§ 3020) 

razem 185.318,55 185.318,55  - 

 

III. Informacje merytoryczne  

1. cel realizacji projektu 

Celem działalności Centrum Aktywności Społecznej jest: 

▪ podejmowanie działań służących reintegracji społecznej i zawodowej grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, 

▪ podejmowanie działań wspierających osoby i rodziny w przezwyciężaniu trudnej sytuacji 

życiowej, 

▪ umożliwienie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom społecznym, 

jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej, związkom wyznaniowym. 

 
2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Działalność Centrum Aktywności Społecznej Largo 

opis zadania 

Działalność Centrum Aktywności Społecznej Largo ma przyczynić się do 

zwiększenia aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, rozwinięcia pasji i umiejętności oraz 

aktywnego spędzenia czasu. W związku z tym, w ramach działalności 

CAS Largo, stworzono wielkokierunkowe możliwości rozwoju osób 

niepełnosprawnych oraz innych  zagrożonych wykluczeniem społecznym 

w zależności od zgłaszanych potrzeb. W związku z epidemią 

koronawirusa oraz wprowadzonymi obostrzeniami działalność CAS 

LARGO prowadzona była w warunkach szczególnych w pierwszym 

kwartale bieżącego roku oraz w niewielkim zakresie w miesiącu 

październiku, co miało negatywny wpływ na osiągnięcie planowanych 

wskaźników. Swoje zadania realizowały pracownie tematyczne:  

▪ pracownia ruchu - gimnastyka korekcyjna,  

▪ pracownia ruchu i tańca : tai chi, joga, taniec towarzyski, w tym 

dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, 

▪ pracownia terapii poprzez sztukę: zajęcia kreatywno-plastyczne dla 

dorosłych i dzieci, 

▪ pracownia terapii poprzez sztukę: tkanina przestrzenna, 

▪ pracownia teatralna, 

▪ pracownia Kamishibai, 

▪ pracownia krawiecka, 

▪ grupa wsparcia dla osób niepełnosprawnych, w tym dla 
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poruszających się na wózkach inwalidzkich, 

▪ pracownia malarska, 

▪ klub miłośników języka angielskiego, 

▪ pracownia-robótki ręczne z historią w tle, 

▪ klub gier planszowych, 

▪ pracownia rzeźby ludowej, 

▪ zajęcia artystyczne dla dzieci z elementami krawiectwa. 

 

Siedziba CAS Largo stanowiła również miejsce funkcjonowania 

lokalnych organizacji pozarządowych działających na rzecz 

mieszkańców powiatu. W CAS swoją siedzibę miały:   

▪ Polski Związek Niewidomych – Koło Gniezno, 

▪ Wielkopolski Związek Solidarności Polskich Kombatantów  

w Poznaniu – Koło Terenowe, 

▪ PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej, 

▪ Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy 

w Gnieźnie, 

▪ Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich - 

Koło „Katyń”, 

▪ Wielkopolski Związek Inwalidów Narządów Ruchu - Koło Gniezno, 

▪ Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło nr 1, 

▪ Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Koło w Gnieźnie.   

bariery, które wystąpiły 
przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 
zaangażowane  
w realizację zadania 

organizacje pozarządowe, fundacje 

 
3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 
wartość osiągnięta  

w roku 2020 

produktu 

liczba udzielonych godzin konsultacji  szt. 40 

liczba osób, którym udzielono konsultacji os. 90 

liczba funkcjonujących pracowni szt. 14 

liczba osób uczestniczących w zajęciach  

w ramach pracowni 
os. 991 

rezultatu 

liczba nowych pomieszczeń przeznaczonych do 

realizacji zadań 
szt. 0 

liczba uruchomionych nowych pracowni szt. 0 

liczba osób uczestniczących w zajęciach 

nowych pracowni 
os. 0 
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numer projektu  

II/3/f 

 

nazwa projektu 

Monitoring zagrożeń 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Bezpłatny system ostrzegania i informowania mieszkańców Powiatu 

Gnieźnieńskiego poprzez SMS oraz aplikację  mobilną Komunikatora SISMS 
Dyrektor OZK 

Naprawa syreny alarmowej na budynku starostwa Dyrektor OZK 

Usługa powiadamiania SMS dla osób głuchoniemych Dyrektor OZK 

Dofinansowanie zakupu programu komputerowego dla KPP w Gnieźnie Dyrektor OZK 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2020 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Bezpłatny system ostrzegania i informowania 

mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego poprzez SMS  

oraz aplikację  mobilną Komunikatora SISMS 

754/75421/4360 7.000 

Naprawa syreny alarmowej na budynku starostwa 

754/75421/4210 615 

754/75421/4270 615 

754/75421/4300 246 

Usługa powiadamiania SMS dla osób głuchoniemych - - 

Dofinansowanie zakupu programu komputerowego dla KPP 

w Gnieźnie 
754/75421/2300 1.300 

 razem 9.776 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2020 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Bezpłatny system 

ostrzegania i informowania 

mieszkańców Powiatu 

Gnieźnieńskiego poprzez SMS 

oraz aplikację  mobilną 

Komunikatora SISMS 

7.000,00 
7.000,00  

(§ 4360) 
- - 

Naprawa syreny alarmowej 

na budynku starostwa 
1.476,00 

615,00 (§ 4210) 

- - 615,00 (§ 4270) 

246,00 (§ 4300) 

Usługa powiadamiania SMS 

dla osób głuchoniemych 
- - - - 
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Dofinansowanie zakupu 

programu komputerowego 

dla KPP w Gnieźnie 

5.100,00 
1.300,00  

(§ 2300) 
Miasto Gniezno 3.800,00 

razem 13.576,00 9.776,00  3.800,00 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Celem realizacji projektu jest ostrzeganie i informowanie mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego  

o zagrożeniach meteorologicznych na terenie powiatu gnieźnieńskiego poprzez SMS oraz aplikację 

mobilną Komunikatora SISMS. Celem projektu jest również zapewnienie bezpieczeństwa osobom 

głuchoniemym oraz zwiększenie mobilności osób i służb związanych z działalnością Powiatowego 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego dzięki wykorzystaniu usługi powiadamiania SMS dla osób 

głuchoniemych. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 

Bezpłatny system ostrzegania i informowania mieszkańców Powiatu 

Gnieźnieńskiego poprzez SMS oraz aplikację mobilną Komunikatora 

SISMS 

opis zadania 

Realizacja zadania obejmowała opłatę za usługę aktywacyjną oraz 

opłatę za świadczenie usług w pakiecie wiadomości sms systemu 

teleinformatycznego Samorządowego Informatora SMS oraz opłatę 

abonamentową SISMS, dzięki której funkcjonował całodobowy system 

ostrzegania i informowania mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego  

o zagrożeniach meteorologicznych. 

 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Firma AMM System sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu  

– wykonawca zadania (umowa nr WOA.273.531.2019.OZK z dnia 

31.12.2019 r.). Wybór wykonawcy został dokonany zgodnie  

z regulaminem udzielania zamówień w Starostwie Powiatowym  

w Gnieźnie. 

nazwa zadania Naprawa syreny alarmowej na budynku starostwa 

opis zadania 

Realizacja zadania obejmowała usługę serwisu i konserwacji oraz 

usunięcie usterek syreny alarmowej umiejscowionej na budynku 

Starostwa Powiatowego. Syrena funkcjonuje w ramach Systemu 

Wykrywania i Alarmowania oraz Wczesnego Ostrzegania dzięki czemu 

powiat gnieźnieński uczestniczy w realizacji zadań w ramach 

jednolitego krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania 

przed zagrożeniami na terenie powiatu. 

 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Firma FOKS Maciej Ślęzak z siedzibą w Siekierkach Małych – wykonawca 

zadania. Wybór wykonawcy został dokonany zgodnie z regulaminem 

udzielania zamówień w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie. 



Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu 
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2021 w roku 2020 

72 

 

nazwa zadania Usługa powiadamiania SMS dla osób głuchoniemych 

opis zadania 

W roku 2020 finansowanie zadania przejęła Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

KP PSP w Gnieźnie, Koło Terenowe Polskiego Związku Głuchych  

w Gnieźnie, KPP w Gnieźnie, Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie, 

operator PLUS GSM (wykonawca) – partnerzy zadania zgodnie  

z porozumieniem o współpracy zawartym w dniu 20 czerwca 2009 r.   

nazwa zadania 
Dofinansowanie zakupu programu komputerowego dla KPP  

w Gnieźnie 

opis zadania 

Realizacja zadania obejmowała dofinansowanie zakupu programu 

komputerowego PLAN 4.0 oraz Crime PLAN służących do sporządzania 

szkiców sytuacyjnych ilustrujących dane o relacjach przestrzennych 

obiektów, śladów i otoczenia na miejscu wypadku drogowego  

i zdarzenia kryminalnego. Plany sytuacyjne wykonane w programie 

PLAN stanowią gotowe środowiska ruchu do prowadzenia analiz 

symulacji ruchu i zdarzeń na potrzeby Komendy Powiatowej Policji  

w Gnieźnie (porozumienie z dnia 16.10.2020 r.). 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Miasto Gniezno 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2020 

produktu 

liczba osób zarejestrowanych w systemie 

Samorządowego Informatora SMS (SISMS) oraz 

Komunikatorze SISMS 

os. 2.911 

liczba osób korzystających z usługi 

powiadamiania SMS dla głuchoniemych 
os. b. d. 

liczba zdarzeń wymagających interwencji 

wszystkich trzech służb tj. policji, straży 

pożarnej i pogotowia ratunkowego 

szt. b. d. 

liczba zdarzeń wymagających interwencji służb 

ratowniczych oraz instytucji i podmiotów 

związanych z zarządzaniem kryzysowym  

szt. b. d. 

rezultatu 

skrócenie czasu dojazdu służb ratowniczych do 

miejsca zdarzenia w stosunku do roku 

poprzedniego 

% b. d. 
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numer projektu  

II/3/g 

 

nazwa projektu 

Wsparcie zakupu i wymiana sprzętu oraz wsparcie działalności powiatowych służb i podmiotów 

ratowniczych 

 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu 

Gnieźnieńskiego 
Dyrektor SLR 

Zakup bojowych ubrań strażackich dla OSP Dyrektor OZK 

Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych - moduł lasu dla 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie 
Komendant KP PSP 

Dostawa ubrań strażackich specjalnych dla Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie 
Komendant KP PSP 

Zakup sprzętu i wyposażenia w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania 

się wirusa SARS-COV-2 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Gnieźnie 

Komendant KP PSP 

 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2020 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej 

Powiatu Gnieźnieńskiego 

900/90095/4210 500 

900/90095/4260 3.300 

900/90095/4270    500 

900/90095/4300    700 

900/90095/4360 500 

900/90095/4430 2.500 

Zakup bojowych ubrań strażackich dla OSP 754/75412/2820 45.000 

Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych  

- moduł lasu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Gnieźnie 

- - 

Dostawa ubrań strażackich specjalnych dla Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie 
- - 

Zakup sprzętu i wyposażenia w celu przeciwdziałania 

rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 dla Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie 

- - 

 razem 53.000 
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2020 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Dofinansowanie działalności 

Społecznej Straży Rybackiej 

Powiatu Gnieźnieńskiego 

4.452,16 

3.136,46  

(§ 4260) 

- - 294,10 (§ 4300) 

270,60 (§ 4360) 

751,00 (§ 4430) 

Zakup bojowych ubrań 

strażackich dla OSP 
45.000,00 

45.000,00  

(§ 2820) 
- - 

Zakup mobilnego symulatora 

zagrożeń pożarowych  

- moduł lasu dla Komendy 

Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Gnieźnie 

27.000,00 - 

WFOŚiGW  

w Poznaniu 
18.900,00 

Nadleśnictwo 

Gniezno 
3.000,00 

Nadleśnictwo 

Czerniejewo 
3.000,00 

Nadleśnictwo 

Gołąbki 
2.100,00 

Dostawa ubrań strażackich 

specjalnych dla Komendy 

Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Gnieźnie 

7.900,00 - Miasto Gniezno 7.900,00 

Zakup sprzętu i wyposażenia 

w celu przeciwdziałania 

rozprzestrzeniania się wirusa 

SARS-COV-2 dla Komendy 

Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Gnieźnie 

199.635,39 - 
WFOŚiGW  

w Poznaniu 
199.635,39 

razem 283.987,55 49.452,16  234.535,39 

 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

W ramach projektu zakłada się m. in. wsparcie rozbudowy Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie 

poprzez dofinansowanie zakupu mebli biurowych do wyremontowanych pomieszczeń w budynku 

głównym Komendy Policji w Gnieźnie, co winno się przyczynić do poprawy warunków służby i pracy 

funkcjonariuszy i pracowników cywilnych oraz poprawą wizerunku Policji w oczach przyjmowanych 

interesantów. Projekt zakłada także wsparcie działalności innych służb i podmiotów ratowniczych, 

w tym m. in. działalności Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Gnieźnie oraz Społecznej 

Straży Rybackiej Powiatu Gnieźnieńskiego. 
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2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu 

Gnieźnieńskiego 

opis zadania 

Straż Rybacka współpracuje z Wydziałem Środowiska, Leśnictwa  

i Rolnictwa podczas kontroli stanu środowiska w powiecie 

gnieźnieńskim szczególnie w zakresie gospodarki wodnej oraz 

zachowania i przestrzegania przepisów bezpieczeństwa na akwenach 

wodnych. Zgodnie z Regulaminem Społecznej Straży Rybackiej Powiatu 

Gnieźnieńskiego przyjętym Uchwałą nr XIX/203/2008 Rady Powiatu 

Gnieźnieńskiego z dnia 24 czerwca 2008 r. Powiat Gnieźnieński w miarę 

możliwości finansowych, zapewnia strażnikom niezbędny do 

wykonywania czynności kontrolnych sprzęt specjalistyczny i ochronny, 

wyposażenie techniczne i umundurowanie, naprawę, ubezpieczenie  

i przeglądy sprzętu używanego do przeprowadzania kontroli, 

ubezpieczenia strażników od następstw nieszczęśliwych wypadków, 

itp. 

W 2020 r. dokonano: 

▪ przeglądu technicznego pojazdu, 

▪ ubezpieczenia samochodu, przyczep, 

▪ bieżących opłat za dostawę mediów (wodę, ścieki, energię 

elektryczną, energię cieplną) do lokalu użytkowanego przez 

Społeczną Straż Rybacką, 

▪ bieżących opłat za używanie służbowych telefonów komórkowych. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Auto - Szałek – Serwis Gniezno, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń 

S.A. oddział w Poznaniu, Orange Polska S.A., Powiatowy Zarząd 

Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie 

nazwa zadania Zakup bojowych ubrań strażackich dla OSP 

opis zadania 

W ramach realizacji zadania zostały udzielone dotacje celowe  

w kwocie po 3.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu 

umundurowania bojowego dla 15 Ochotniczych Straży Pożarnych  

z terenu powiatu gnieźnieńskiego. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

nazwa zadania 

Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych  

- moduł lasu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Gnieźnie 

opis zadania 

W 2020 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  

w Gnieźnie wzbogaciła się o narzędzie do prowadzenia działań  

z zakresu szeroko pojętej prewencji społecznej. Na potrzeby jednostki 

zakupiono Mobilny Symulator Zagrożeń moduł lasu, który jest 

autorskim projektem firmy MLabs z Poznania pozwalającym na 
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demonstrowanie zagrożeń pożarowych i ekologicznych w przestrzeni 

publicznej. Jest to niezwykle innowacyjny produkt pozwalający  

w sposób interesujący, interaktywny i intuicyjny uświadomić możliwe 

przyczyny powstania pożarów oraz wybrane zagadnienia z zakresu 

ochrony środowiska np. rozpalone ognisko w niedozwolonym miejscu  

- możliwość zaprószenia ognia w lesie, wyrzucanie niedozwolonych 

substancji w lesie, plaża niestrzeżona i ludzie kąpiący się na 

niestrzeżonej plaży, gdzie jest zakaz kąpieli czy używanie sprzętu 

wodnego bez zabezpieczeń oraz wiele innych. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Poznaniu, Nadleśnictwo Gniezno, Nadleśnictwo Czerniejewo, 

Nadleśnictwo Gołąbki – podmioty dotujące zakup symulatora; MLabs 

sp. z o.o. z siedziba w Poznaniu – dostawca symulatora 

nazwa zadania 
Dostawa ubrań strażackich specjalnych dla Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie 

opis zadania 

Dostawa ubrań strażackich specjalnych dla Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Miasto Gniezno – podmiot dotujący zakup 

nazwa zadania 

Zakup sprzętu i wyposażenia w celu przeciwdziałania 

rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 dla Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie 

opis zadania 

W ramach zadania Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  

w Gnieźnie pozyskała następujące wyposażenie: 

▪ samochód specjalny transportowy do przewozu ratowników na 

miejsce akcji związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania 

się wirusa SARS-COV-2 (Fiat Talento) – wartość zakupu 156.918,39 

złotych, 

▪ namiot ratowniczy przeznaczony do działań związanych z budową 

zapleczy logistycznych i mobilnych punktów medycznych (namiot 

pneumatyczny GTX 38) - wartość zakupu 33.000,00 złotych, 

▪ urządzenie do dezynfekcji i impregnacji środków ochrony 

indywidualnej strażaka - wartość zakupu 9.717,00 złotych. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Poznaniu – podmiot dotujący zakupy 
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3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2020 

produktu 

liczba zakupionych pojazdów (radiowozów i in.) szt. 1 

liczba zakupionego sprzętu szt. b. d. 

wysokość nakładów finansowych 

przeznaczonych na zakup sprzętu 
zł 279.535,39 

wysokość nakładów finansowych 

przeznaczonych na inwestycje dotyczące 

rozbudowy KPP w Gnieźnie 

zł 0,00 

rezultatu 
spadek przestępczości w powiecie 

gnieźnieńskim w stosunku do roku poprzedniego 
% b. d. 

 

4. uwagi dotyczące wskaźników 

Wskaźnik produktu: liczba zakupionego sprzętu – brak możliwości precyzyjnego liczby zakupionego 

sprzętu; zakupiony sprzęt obejmuje: 

▪ KP PSP w Gnieźnie – mobilny symulator zagrożeń, ubrania specjalne, namiot pneumatyczny, Fiat 

Talento, dozowniki do pralnicy; 

▪ OSP – umundurowanie bojowe dla 15 jednostek 

Wskaźnik produktu: wysokość nakładów finansowych przeznaczonych na zakup sprzętu obejmuje: 

▪ KP PSP w Gnieźnie – 234.535,39, 

▪ Ochotnicze Straże Pożarnej – 45.000,00 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

numer projektu  

II/3/l 

 

nazwa projektu 

Pogłębianie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa 
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2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą 

na terenie powiatu gnieźnieńskiego. 
Dyrektor SLR 

Środowisko Wiedza i Alternatywne Technologie (SWiAT) Powiatowe Centrum 

Stacji Meteorologicznych i Wiedzy Przyrodniczej 
Dyrektor SLR 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2020 

nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę 

ekologiczną i przyrodniczą na terenie powiatu 

gnieźnieńskiego 

900/90095/4190 10.000 

900/90095/4210 74.000 

900/90095/4220 4.000 

900/90095/4300 7.000 

Środowisko Wiedza i Alternatywne Technologie (SWiAT) 

Powiatowe Centrum Stacji Meteorologicznych i Wiedzy 

Przyrodniczej 

900/90095/6050 540 

 razem 95.540 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2020 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Konkursy i inne imprezy 

upowszechniające wiedzę 

ekologiczną i przyrodniczą 

na terenie powiatu 

gnieźnieńskiego 

149.346,74 

285,00 (§ 4190) WFOŚiGW 1.467,00 

34.674,49  

(§ 4210) 
WFOŚiGW 104.625,81 

205,87  

(§ 4220) 
- - 

3.299,30  

(§ 4300) 
WFOŚiGW 4.789,27 

Środowisko Wiedza i 

Alternatywne Technologie 

(SWiAT) Powiatowe Centrum 

Stacji Meteorologicznych i 

Wiedzy Przyrodniczej 

539,10 539,10 (§ 6050) - - 

razem 149.885,84 39.003,76  110.882,08 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Założeniem projektu jest poszerzenie wiedzy mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego z zakresu 

szeroko rozumianej ochrony środowiska, m. in.: ochrony powietrza, ochrony przed hałasem czy 

gospodarki odpadami. W ramach niniejszego projektu organizowane są konkursy z zakresu wiedzy 

ekologicznej, konkursy fotograficzne, muzyczne, plastyczne dotyczące ochrony środowiska oraz 

prowadzone są masowe edukacyjne akcje ekologiczne dla przedszkoli i szkól na wszystkich 

szczeblach oraz mieszkańców. Akcje ekologiczne prowadzone są w sposób, który uświadomi ich 

uczestnikom jak dbać o środowisko. 
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W ramach projektu przewiduje się również realizację zadania: Środowisko Wiedza i Alternatywne 

Technologie (SWiAT) - Powiatowe Centrum Stacji Meteorologicznych i Wiedzy Przyrodniczej, 

którego celem jest połączenie wiedzy o środowisku z wykorzystaniem alternatywnych technologii  

w celu racjonalnego korzystania z zasobów przyrody zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

Projekt zakłada kompleksową i długoterminową edukację mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego 

związaną ze zmieniającym się klimatem, warunkami życia i prowadzeniem działalności rolniczej, 

bieżący monitoring i reagowanie na zmieniające się warunki pogodowe. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną  

i przyrodniczą na terenie powiatu gnieźnieńskiego 

opis zadania 

W 2020 roku w ramach projektu „Z ekologią żyj w zgodzie i pomagaj 

przyrodzie - konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę 

ekologiczną i przyrodniczą na terenie powiatu gnieźnieńskiego”, 

dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowi i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zrealizowano następujące 

akcje dotyczące edukacji ekologicznej:  

▪ ekorajd połączony z grzybobraniem,  

▪ prezentacje ekologiczne - dzień otwarty w lokalnym centrum 

agrobiomasy,  

▪ powiatowy Konkurs z wiedzy ekologicznej,  

▪ sadzenie drzew,  

▪ sprzątanie świata,  

▪ konkurs fotograficzny ”Odkryj walory przyrodnicze powiatu”, 

▪ powiatowe konkursy ekologiczne: „Ekolider” i „Ekoludek”,  

▪ powiatowy festiwal piosenki ekologicznej „Zielone Nuty",  

▪ młodzieżowe forum ekologiczne. 

Dodatkowo, poza projektem zorganizowano również akcję „Zakręcone 

walentynki”. 

W 2020 roku Powiat Gnieźnieński złożył wnioski do WFOŚIGW  

w Poznaniu na realizację przedsięwzięć związanych z edukacją 

ekologiczną w zakresie doposażenia pracowni dydaktycznych i otrzymał 

dofinansowanie na następujące projekty: 

▪ „Miej serce dla przyrody i nie zanieczyszczaj wody  - wspomaganie 

edukacji ekologicznej poprzez stworzenie laboratorium wiedzy 

przyrodniczej w II Liceum Ogólnokształcącym w Gnieźnie”, 

▪ „Środowisko ponad wszystko - działania edukacyjne w zakresie   

ochrony środowiska i przyrody poprzez doposażenie pracowni 

dydaktycznych w I Liceum Ogólnokształcącym w Gnieźnie”, 

▪ „Każdy z nas zyska na ochronie środowiska – doposażenie Zespołu 

Szkół Ekonomicznych w celu badań jakości środowiska na terenie 

powiatu gnieźnieńskiego”. 

Pracownie wyposażone w odpowiedni sprzęt sprawią, że w czasie zajęć 

uczeń będzie mógł dokonywać obserwacji, planować i przeprowadzać 

doświadczenia, bezpiecznie posługiwać się sprzętem laboratoryjnym  

i odczynnikami chemicznymi. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na 

wzbogacenie i poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły oraz zapewni 

dogodne warunki dla wszechstronnego rozwoju również w zakresie 

edukacji ekologicznej. Doposażenie pracowni jest istotnym elementem 

pozwalającym na poprawę warunków dydaktycznych i umożliwienie 
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uczniom udziału w wysokiej jakości zajęciach dodatkowych 

organizowanych przez szkołę w ramach kółek zainteresowań. Zakup 

wyposażenia i nowoczesnych materiałów dydaktycznych przyczyni się 

do wzrostu zainteresowania uczniów naukami przyrodniczymi i pozwoli 

na prowadzenie nauczania opartego na metodzie eksperymentu  

w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju i odkrywanie zależności 

pomiędzy przyrodą w teorii a w praktyce. Łącznie, w ramach ww. 

trzech projektów zakupiono 785 sztuk doposażenia. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

[1] placówki oświatowe Powiatu Gnieźnieńskiego, Polski Klub 

Ekologiczny Okręg Wielkopolski – Koło w Gnieźnie, Nadleśnictwo 

Gniezno, gminy powiatu – współorganizatorzy akcji ekologicznych;  

[2] FHU „Piast” Hoffmann s. j. Hurtownia Sportowa Tropsport  

z siedzibą w Gnieźnie, P. W. Transstach z siedzibą w Niechanowie, 

Sklep Branży Przemysłowej Marek Szuba Handel Art. Przemysłowymi 

Papierniczo-Biurowymi z siedzibą w Gnieźnie, Elpos FUP S. Pokładecki 

z siedzibą w Gnieźnie, PHUP Gniezno sp. z o.o. sp.k. z siedzibą  

w Gnieźnie, P.H.U. Mini-Max PHU J. Szukalski z siedzibą w Gnieźnie,  

ABC Wyposażenia Majętny Bieńkowski s. j. z siedzibą w Katowicach, 

PHU Legrant K. Nakoneczny-Kwartnik z siedzibą w Ziębicach, Diverti  

G. Tomaszek z siedzibą w Bielsko-Białej, Laboratorium Pomiarowe 

MUTECH sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Łowiczu, Image Recording 

Solutions Zachód sp. z o.o. z siedzibą w Borówcu, Fabryka Pomocy 

Naukowych sp. z o.o. z siedzibą w Nysie, Beiks Machulski s. j.  

z siedzibą w Kraśniku, Educarium z siedzibą w Bydgoszczy, Alltech s. j. 

z siedzibą w Płocku - zakup nagród, poczęstunku dla uczestników, 

usługa wykonania gadżetów, zakup art. papierniczych na potrzeby 

przygotowania konkursu, wynajem autobusu, zakup doposażenia do 

pracowni biologicznych i chemicznych. Wybór wykonawców został 

dokonany zgodnie z regulaminem udzielania zamówień w Starostwie 

Powiatowym w Gnieźnie (Alltech s. j. – wybrany zgodnie z ustawą 

Prawo zamówień publicznych w drodze przetargu nieograniczonego). 

nazwa zadania 
Środowisko Wiedza i Alternatywne Technologie (SWiAT) Powiatowe 

Centrum Stacji Meteorologicznych i Wiedzy Przyrodniczej 

opis zadania 

Przedmiotem projektu ŚWiAT Środowisko Wiedza i Alternatywne 

Technologie jest przygotowanie działań edukacyjno–informacyjnych 

dotyczących obserwacji przyrody  i analizy zmian klimatu na terenie 

powiatu poprzez przeprowadzenie kampanii przy wykorzystaniu 

wyników pochodzących z 9 stacji meteorologicznych.  W ramach 

projektu zaplanowano zakup powszechnie dostępnej infrastruktury: 

profesjonalnych stacji meteorologicznych i wyposażenia ogródków 

meteorologicznych, przygotowanie innowacyjnych ścieżek 

przyrodniczo-edukacyjnych, eko-ogrodu, zorganizowanie centrum 

zbierającego i analizującego wyniki pomiarów ze wszystkich punktów. 

Projekt przewidziany do realizacji w latach 2019-2022 złożony  

w konkursie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego 2014+,  Działanie 4.5 Ochrona Przyrody Poddziałanie 

4.5.4 „Edukacja ekologiczna”. 

W związku z tym, że umowa o dofinansowanie projektu z Zarządem 
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Województwa Wielkopolskiego została podpisana w grudniu 2020 roku, 

środki na realizację poszczególnych zadań w projekcie zostały 

przesunięte na lata 2021 i 2022. W 2020 roku poniesiono koszty 

związane z przygotowaniem map pod porozumienia z gminami 

w sprawie użyczenia terenu oraz określenia zasad współpracy  

w ramach projektu. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

gminy powiatu gnieźnieńskiego (porozumienie w sprawie użyczenia 

terenu), Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru  

i Nieruchomości w Gnieźnie 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2020 

produktu 

liczba zorganizowanych/przeprowadzonych 

szkoleń, konferencji, konkursów, spotkań, 

warsztatów 

szt. 11 

liczba osób biorących udział w szkoleniach, 

konferencjach, konkursach, spotkaniach, 

warsztatach 

os. ok. 5.615 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

numer projektu  

II/3/p 

 

nazwa projektu 

Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Skupienie wszystkich jednostek organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Gnieźnie w ramach jednej lokalizacji 

Dyrektor ZOZ  

w Gnieźnie 

Informatyzacja szpitala – realizacja projektu pn. Usługi elektroniczne 

Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie dla zwiększenia efektywności  

i dostępności realizowanych świadczeń medycznych (w ramach WRPO 

2014+/OSI) 

Dyrektor ZOZ  

w Gnieźnie 
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Modernizacja i rozbudowa SOR wraz z zakupem wyposażenia i budową 

lądowiska 

Dyrektor ZOZ  

w Gnieźnie 

Informatyzacja szpitala – realizacja projektu pn. Wyposażenie środowisk 

informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów 

leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie 

Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany 

danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa 

Dyrektor ZOZ  

w Gnieźnie 

 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2020 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Skupienie wszystkich jednostek organizacyjnych Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie w ramach jednej 

lokalizacji 

851/85111/6220 989.686 

Informatyzacja szpitala – realizacja projektu pn. Usługi 

elektroniczne Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie 

dla zwiększenia efektywności i dostępności realizowanych 

świadczeń medycznych (w ramach WRPO 2014+/OSI) 

- - 

Modernizacja i rozbudowa SOR wraz z zakupem 

wyposażenia i budową lądowiska 
- - 

Informatyzacja szpitala – realizacja projektu  

pn. Wyposażenie środowisk informatycznych 

wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów 

leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające 

wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz 

stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami 

leczniczymi samorządu województwa 

851/85195/6639 16.978 

 razem 1.006.664 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2020 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Skupienie wszystkich 

jednostek organizacyjnych 

Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Gnieźnie w ramach jednej 

lokalizacji 

20.803.764,00 
989.686,00  

(§ 6220) 
ZOZ Gniezno 19.814.078,00 

Informatyzacja szpitala  

– realizacja projektu  

pn. Usługi elektroniczne 

Szpitala Pomnik Chrztu 

Polski w Gnieźnie dla 

zwiększenia efektywności  

i dostępności realizowanych 

świadczeń medycznych  

(w ramach WRPO 2014+/OSI) 

1.706.829,00 - 

ZOZ Gniezno 350.528,00 

dotacja OSI 1.356.301,00 
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Modernizacja i rozbudowa 

SOR wraz z zakupem 

wyposażenia i budową 

lądowiska 

7.380,00 - 

ZOZ Gniezno 7.380,00 

dotacja POiŚ 0,00 

Informatyzacja szpitala  

– realizacja projektu  

pn. Wyposażenie środowisk 

informatycznych 

wojewódzkich, powiatowych 

i miejskich podmiotów 

leczniczych w narzędzia 

informatyczne 

umożliwiające wdrożenie 

Elektronicznej Dokumentacji 

Medycznej oraz stworzenie 

sieci wymiany danych 

między podmiotami 

leczniczymi samorządu 

województwa 

17.729,00 
16.978,00 

(§ 6639) 
ZOZ Gniezno 751,00 

razem 22.535.702,00 1.006.664,00  21.529.038,00 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Celem projektu jest podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług 

medycznych w powiecie gnieźnieńskim. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Skupienie wszystkich jednostek organizacyjnych Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Gnieźnie w ramach jednej lokalizacji 

opis zadania 

Realizacja zadania w 2020 roku obejmowała 3 podzadania: 

▪ wykonanie dokumentacji projektowych wraz z nadzorem autorskim, 

▪ tymczasowe dostosowanie obiektu wraz z zakupem sprzętu  

i wyposażenia, 

▪ dostosowanie, remonty, rozpoczęcie prac, nadzór inwestorski. 

1. W ramach podzadania: wykonanie dokumentacji projektowych wraz  

z nadzorem autorskim: 

a. pełnienia funkcji inżyniera kontraktu świadczyły osoby  

w składzie: 

- branża budowlana – Stefan Sosiński, 

- branża elektryczna – Andrzej Kabaciński, 

- branża telekom. – Paweł Karolczak, 

- branża sanitarna – Paula Pacanowska, 

b. kontynuowano umowę z firmą: Biuro Konsultingowe Urszula 

Lisiecka i z Kancelarią Doradcy Prawnego Magdalena 

Michałowska na obsługę prawną, a także z Kancelarią 

Adwokacką Małkiewicz Polachowski, 

c. sprawowanie nadzoru autorskiego zapewniła firma SPA Biuro 

Projektów Sadowski. 

2. W ramach podzadania: tymczasowe dostosowanie obiektu wraz  
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z zakupem sprzętu i wyposażenia - w 2020 bez wydatków. 

3. W ramach podzadania: dostosowanie, remonty, rozpoczęcie prac, 

nadzór inwestorski: zostały wykonane dalsze prace budowlane 

związane z rozbudową budynku szpitala wraz z budową niezbędnej 

infrastruktury technicznej (budynek D i E) przez firmę Alstal Grupa 

Budowlana sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Bydgoszczy. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Spółka Projektowania Architektonicznego Sadowski Sadowska sp. z o.o. 

sp. k. z siedzibą w Poznaniu, Biuro Konsultingowe Urszula Lisiecka, 

Kancelaria Doradcy Prawnego Magdalena Michałowska z siedzibą  

w Poznaniu, Kancelaria Adwokacka Małkiewicz Polachowski, Stefan 

Sosiński, Andrzej Kabaciński, Paweł Karolczak, Paula Pacanowska,  

Alstal Grupa Budowlana sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Bydgoszczy. 

nazwa zadania 

Informatyzacja szpitala – realizacja projektu pn. Usługi 

elektroniczne Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie dla 

zwiększenia efektywności i dostępności realizowanych świadczeń 

medycznych (w ramach WRPO 2014+/OSI) 

opis zadania 

Projekt zakłada modernizację i uzupełnienie funkcjonalne środowiska 

informatycznego ZOZ Gniezno, obejmującego systemy/aplikacje 

informatyczne w zakresie: 

▪ wytwarzania i udostępniania Elektronicznej Dokumentacji 

Medycznej, 

▪ konsolidacji danych medycznych wytwarzanych, gromadzonych  

i przetwarzanych w środowisku informatycznym ZOZ Gniezno,  

▪ elektronicznego obiegu dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych 

ZOZ Gniezno, 

▪ systemu informacji i nawigacji wewnętrznej oraz kierowania  

i przywołania pacjenta w ZOZ Gniezno, 

▪ zarządzania ZOZ Gniezno (ang. Back Office) oraz Logiki biznesowej 

(ang. Business Intelligence) 

oraz zapewnienie technicznej gotowości do integracji z projektami 

szczebla krajowego (P1/P2). 

Szpital realizował wdrożenie ww. projektu wg przetargu 

nieograniczonego, w tym: dostawę i wdrożenie rozwiązania 

informatycznego realizującego budowę usług elektronicznych oraz 

rozbudowę systemów informatycznych: części medycznej (HIS)  

i administracyjnej (ERP) z integracją zautomatyzowanego rozwiązania 

dla logistyki gospodarki lekowej obejmującego specjalizowany sprzęt  

i specjalizowanie oprogramowanie aplikacyjne. Wdrożenie realizowała 

firma Comarch Healthcare S. A. z siedzibą w Krakowie. Umowa ze 

spółką została zawarta w Gnieźnie  w dniu 02.10.2020 roku, a jej 

przedmiot obejmował m. in.: 

▪ dostarczenie i udzielenie licencji,  

▪ przeprowadzenie wdrożenia, 

▪ przeprowadzenie szkolenia, 

▪ udzielenie gwarancji i świadczenie usług gwarancyjnych, 

▪ niezbędne uzupełnienie infrastruktury informatycznej. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Przesunięcie terminu realizacji zadania – harmonogramowanie prac 

wdrożenia. 
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inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

IT Tomasz Kokowski z siedzibą w Kamionkach, COMP S. A. z siedziba  

w Warszawie, Comarch Healthcare S. A. z siedziba w Krakowie, 

Konsultant IT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 

nazwa zadania 
Modernizacja i rozbudowa SOR wraz z zakupem wyposażenia  

i budową lądowiska 

opis zadania 

W ramach zadania przewiduje się następujące elementy:  

▪ modernizacja i rozbudowę SOR oraz budowa lądowiska, 

▪ zakup wyposażenia na SOR, 

▪ zakup licencji, ich wdrożenie i obsługę. 

W roku 2020 wykonano niezbędne prace budowlane, montażowe  

i remontowe oraz zrealizowano zakup sprzętu medycznego. Wraz  

z zakończeniem odbiorów budynku głównego nastąpi końcowy odbiór 

projektu i jego końcowe rozliczenie. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Przesunięcie terminu realizacji zadania – harmonogramowanie prac 

odbiorów ppoż. i końcowe odbiory całości inwestycji 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Konkret z siedzibą w Chełmnie, FUH Paqus Sławomir Paśka z siedzibą  

w Poznaniu, Anmer Marek Ziembowicz z siedzibą w Legionowie, 

Prodmar, Rom & Dor Usługi ppoż Roman Pietraszewski z siedzibą  

w Wełnicy, Ego Studio z siedzibą w Poznaniu, PPH Tina z siedzibą  

w Gnieźnie, Ochrona przeciwpożarowa Waldemar Ulatowski z siedzibą 

w Rogowie, Drager, ALSTAL Grupa Budowlana sp. z o.o. sp. k.  

z siedzibą w Bydgoszczy, Suprice, Lukas Adam Łydka z siedzibą  

w Gliwicach, Alteris S.A. z siedzibą w Katowicach, Asmedica sp. z o.o. 

z siedzibą w Łodzi, Walmed sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu 

nazwa zadania 

Informatyzacja szpitala – realizacja projektu pn. Wyposażenie 

środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich 

podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające 

wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie 

sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu 

województwa 

opis zadania 

W roku 2020 szpital nie otrzymał od Instytucji Pośredniczącej 

wyposażenia. Realizacja zadania polegała na aktualizacji dokumentacji 

w zakresie zamian terminów i przesunięcia środków. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

 

4. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2020 

produktu 

liczba lokalizacji, w których funkcjonują 

oddziały i inne jednostki ZOZ-u 
szt. 3 

wysokość nakładów finansowych 

przeznaczonych na budowę szpitala przy  

ul. 3 Maja i lądowiska 

zł 20.803.764 
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rezultatu 
spadek kosztów utrzymania obiektów ZOZ-u  

w stosunku do roku poprzedniego 
% b. d. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

numer projektu  

II/3/r 

 

nazwa projektu 

Bezpieczny Powiat 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Przeprowadzenie szkolenia obronnego dla osób z powiatu i gmin 

zajmujących się zarządzaniem kryzysowym 
Dyrektor OZK 

Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego Dyrektor KTBRD 

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży Komendant KPP 

Prewencja społeczna – zakup gadżetów promocyjnych Komendant KP PSP 

Bezpieczny autobus Dyrektor OZK 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2020 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Przeprowadzenie szkolenia obronnego dla osób z powiatu 

i gmin zajmujących się zarządzaniem kryzysowym 
- - 

Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego - - 

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży 754/75405/4210 2.000 

Prewencja społeczna – zakup gadżetów promocyjnych 754/75495/4210 7.000 

Bezpieczny autobus 754/75495/6050 44.309 

 razem 53.309 
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2020 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Przeprowadzenie szkolenia 

obronnego dla osób  

z powiatu i gmin 

zajmujących się 

zarządzaniem kryzysowym 

- - - - 

Bezpieczeństwo uczestników 

ruchu drogowego 
- - - - 

Bezpieczeństwo dzieci  

i młodzieży 
1.997,03 

1.997,03  

(§ 4210) 
- - 

Prewencja społeczna – zakup 

gadżetów promocyjnych 
6.999,48 

6.999,48  

(§ 4210) 
- - 

Bezpieczny autobus 0,00 0,00 (§ 6050) - - 

razem 8.996,51 8.996,51  - 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, budowanie ich 

świadomości na temat możliwości wystąpienia różnego typu zagrożeń, ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i młodzieży. W ramach projektu realizowane są zadania przez: Komendę 

Powiatową Policji w Gnieźnie, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie, 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Komunikacji, Transportu  

i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Przeprowadzenie szkolenia obronnego dla osób z powiatu i gmin 

zajmujących się zarządzaniem kryzysowym 

opis zadania 

W 2020 roku szkolenie obronne nie odbyło się z uwagi na wprowadzony 

na terenie całego kraju stan epidemicznego oraz zaangażowanie 

wszystkich jednostek administracji rządowej i samorządowej w walkę  

z wirusem COVID-19. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

nazwa zadania Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego 

opis zadania 

W ramach realizacji zadania zaplanowano działania mające na celu 

zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Miały one 

polegać na stworzeniu możliwości kierującym pojazdami dokonania 

bezpłatnej weryfikacji i oceny stanu technicznego pojazdu w stacjach 

kontroli pojazdów w powiecie gnieźnieńskim. 
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bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na wprowadzony na terenie 

całego kraju stan epidemii. 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

nazwa zadania Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży 

opis zadania 

W ramach realizacji zadania Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie 

zakupiła breloki odblaskowe z nadrukiem o treściach prewencyjnych  

na realizację programu profilaktyczno-edukacyjnego prowadzonego 

przez Zespół Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Wydziału 

Prewencji Komedy Powiatowej Policji w Gnieźnie oraz profilaktyka 

społecznego. Przeprowadzono działania prewencyjne w zakresie 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla niechronionych uczestników 

ruchu drogowego - pieszych i rowerzystów. Zorganizowano tygodniową 

akcję na terenie powiatu gnieźnieńskiego pod nazwą: „Odblasków 

noszenie to najlepsze zabezpieczenie”. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie 

nazwa zadania Prewencja społeczna – zakup gadżetów promocyjnych 

opis zadania 

W ramach realizacji zadania Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej w Gnieźnie zakupiła opaski odblaskowe na rękę oraz 

zawieszki na plecak zawierające logo KP PSP w Gnieźnie, poprawiające 

widoczność dzieci poruszających się po drogach i chodnikach. 

Powyższe materiały planowano wręczać dzieciom w wieku szkolnym  

i przedszkolnym uczestniczącym w zajęciach z zakresu prewencji 

społecznej, organizowanych w KP PSP w Gnieźnie z wykorzystaniem 

mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Ograniczenia związane z pandemią koronawirusa - brak możliwości 

prowadzenia zajęć z dziećmi 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie 

nazwa zadania Bezpieczny autobus 

opis zadania 

W ramach zadania zaplanowano realizację innowacyjnego projektu  

pn. „Bezpieczny autobus”, polegającego na wyposażeniu 

instruktażowego autobusu w zakresie zachowania odpowiednich 

standardów  bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

W roku 2020 rozpoczęto realizację projektu poprzez podpisanie umowy 

na świadczenie usług doradztwa proceduralnego w zakresie wyżej 

opisanego projektu. Przedmiotem podpisanej umowy jest  

w szczególności świadczenie usług doradztwa w oparciu o udostępnione 

informacje, dokumenty i wyjaśnienia przy opracowaniu pełnej 

dokumentacji dialogu technicznego, pełnej dokumentacji 
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postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego oraz 

dokonywaniu wszelkich czynności w związku ze sporami w zakresie 

zamówienia publicznego dotyczącego projektu, którego funkcją będzie 

realizacja zadania edukacyjnego z zakresu bezpiecznego uczestnictwa 

w ruchu drogowym. Projekt będzie kontynuowany w 2021 roku.   

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Firma Kancelaria Doradcy Prawnego Magdalena Michałowska z siedzibą 

w Rokietnicy – wykonawca zadania (umowa nr WOA.273.549.2020.OZK 

z dnia 30.11.2020 r.). Wybór wykonawcy został dokonany zgodnie  

z regulaminem udzielania zamówień w Starostwie Powiatowym  

w Gnieźnie. 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2020 

produktu 

liczba zorganizowanych akcji bezpłatnej 

diagnostyki w zakresie oceny stanu 

technicznego pojazdu 

szt. 0 

liczba pojazdów zweryfikowanych przez stacje 

kontroli pojazdów podczas zorganizowanych 

akcji bezpłatnej diagnostyki 

szt. b. d. 

liczba osób korzystających z alkogogli os. b. d. 

liczba osób korzystających z symulatora 

zderzeń 
os. b. d.  

liczba osób biorących udział w prezentacji  

/ demonstracji dotyczącej udzielania pierwszej 

pomocy 

os. b. d. 

rezultatu 

liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 

z powodu złego stanu technicznego pojazdu 
szt. b. d.  

liczba wypadków i kolizji z udziałem 

kierujących w stanie nietrzeźwości 
szt. b. d. 
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numer projektu  

II/4/b 

 

nazwa projektu 

Gnieźnieńskie Targi Pracy i Giełdy Pracy 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Gnieźnieńskie Targi Pracy Dyrektor PUP 

Giełdy pracy Dyrektor PUP 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2020 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Gnieźnieńskie Targi Pracy - - 

Giełdy pracy - - 

 razem - 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2020 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Gnieźnieńskie Targi Pracy - - - - 

Giełdy pracy - - - - 

razem - -  - 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Targi pracy i giełdy pracy umożliwiają spotkanie pracodawców z osobami poszukującymi pracy oraz 

między samymi pracodawcami. Dla osoby bezrobotnej czy poszukującej pracy są szansą na 

znalezienie odpowiedniej posady, a dla pracodawcy – właściwego pracownika. Dzięki realizacji 

projektu, rynek pracy staje się bardziej otwarty, zarówno dla pracodawców, jak i pracobiorców. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Gnieźnieńskie Targi Pracy 

opis zadania 

Gnieźnieńskie Powiatowe Targi Pracy w 2020 roku nie odbyły się.  

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Ograniczenia związane z pandemią koronawirusa. 
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inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

nazwa zadania Giełdy Pracy 

opis zadania 

Giełdy Pracy odbywały się w I kwartale 2020 roku. Giełdy są sposobem 

pozyskania przez pracodawcę odpowiedniego kandydata do pracy 

spośród osób zarejestrowanych w urzędzie i spełniających jego 

wymagania i oczekiwania. W 2020 roku zorganizowano 2 giełdy pracy. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Ograniczenia związane z pandemią koronawirusa. 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2020 

produktu 

liczba zorganizowanych targów pracy szt. 0 

liczba firm i instytucji uczestniczących  

w targach pracy 
szt. 0 

liczba osób bezrobotnych i poszukujących pracy 

skierowanych na targi pracy 
os. 0 

liczba osób bezrobotnych i poszukujących pracy 

uczestniczących w targach pracy 
os. 0 

liczba zorganizowanych giełd pracy szt. 2 

rezultatu 
liczba osób, które uzyskały zatrudnienie  

w wyniku udziału w giełdach pracy 
os. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

II/4/c 

 

nazwa projektu 

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych poprzez realizację projektów z udziałem środków 

unijnych 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie 
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2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Realizacja projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  

w powiecie gnieźnieńskim (V)” 
Dyrektor PUP 

Realizacja projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych  

i poszukujących pracy w powiecie gnieźnieńskim (V)” 
Dyrektor PUP 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2020 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Realizacja projektu „Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie gnieźnieńskim (V)” 
- - 

Realizacja projektu „Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie 

gnieźnieńskim (V)” 

- - 

 razem - 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2020 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Realizacja projektu 

„Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w 

powiecie gnieźnieńskim (V)” 

3.767.875,39 - 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny, 

Fundusz Pracy 

3.767.875,39 

Realizacja projektu 

„Aktywizacja zawodowa 

osób bezrobotnych  

i poszukujących pracy w 

powiecie gnieźnieńskim (V)” 

3.078.238,43 - 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny, 

Fundusz Pracy 

3.078.238,43 

razem 6.846.113,82 -  6.846.113,82 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Projekt zakłada aktywizację zawodową bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Gnieźnie. Dzięki realizacji projektu, z udziałem środków unijnych, organizowano staże  

i szkolenia dla bezrobotnych oraz udzielono dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

Ponadto przyznano bony: stażowe, szkoleniowe i na zasiedlenie. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Realizacja projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez 

pracy w powiecie gnieźnieńskim (V)” 

opis zadania 

Projekt był realizowany w roku 2019, w okresie od 1 stycznia 2020 roku 

do 31 grudnia 2020 roku i będzie kontynuowany do 31 grudnia 2022 

roku. W ramach projektu wsparciem objęto osoby w wieku 18-29 lat 

zarejestrowane jako bezrobotne w PUP w Gnieźnie. W 2020 r. na staże 
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skierowano 133 osoby (94 kobiety), a na szkolenia 14 osób (13 kobiet). 

W ramach projektu realizowano szkolenia grupowe dotyczące obsługi 

komputera. Zrealizowano również następujące bony szkoleniowe: 

▪ prawo jazdy kat. C oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona (dla  

2 osób), 

▪ obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną 

wymianą butli gazowych (dla 2 osób), 

▪ prawo jazdy kat. C oraz C+E (dla 5 osób), 

▪ operator koparkoładowarki, 

▪ monter wewnętrznych instalacji sanitarnych – uprawnienia 

elektryczne do 1 kV. 

Łącznie przyznano 23 bony: 11 szkoleniowych (w tym 1 dla kobiety),  

8 stażowych (w tym 3 dla kobiet) oraz 4 na zasiedlenie (w tym 3 dla 

kobiet). Ponadto, 48 osobom przyznano jednorazowe środki  

na podjęcie działalności gospodarczej, w tym 17 kobietom. Łącznie  

w 2020 roku w projekcie wzięło udział 218 osób, w tym 131 kobiet. 

Udzielono również wsparć określonych w Ustawie z dnia 2 marca 2020 

roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374,  

ze zm.) 333 osobom (w tym 139 kobietom). 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Uczestnicy projektu przerywają udział w przedsięwzięciu. Z tego 

względu pośrednicy pracy oraz doradcy zawodowi sporządzają listy 

rezerwowe, aby móc skierować kolejne osoby do udziału w projekcie. 

Ponadto, podczas rekrutacji motywowano uczestników do wzięcia 

udziału w wybranych formach wsparcia w celu podniesienia swoich 

kwalifikacji oraz nabycia doświadczenia zawodowego. Opracowywano 

Indywidualne Plany Działania. Natomiast specjaliści ds. rozwoju 

zawodowego informowali szczegółowo o organizowanych szkoleniach  

i korzyściach płynących z udziału w nich. Urząd dokłada wszelkich 

starań, aby wszystkie wskaźniki osiągnąć na założonym poziomie. 

W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 uniemożliwione były 

kontrole na miejscu prowadzenia poszczególnych form wsparcia,  

w związku z powyższym pracownicy PUP w miarę możliwości 

przeprowadzali kontrole zdalne. Ponadto, nie było możliwości 

zorganizowania wszystkich zaplanowanych w 2020 roku szkoleń 

grupowych (odbyło się tylko jedno szkolenie grupowe), co przyczyniło 

się do nieosiągnięcia wskaźnika dotyczącego osiągniętych kwalifikacji 

bądź kompetencji. 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Podmiot, któremu zlecono organizację szkolenia wyłoniony został  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podst. art. 39 

ustawy Prawo zamówień publicznych: Info-Tech Gniezno Paweł 

Głowacki z siedzibą w Gnieźnie.  

Podmioty, którym zlecono organizację szkolenia w ramach bonów 

szkoleniowych: Jerzy Modrzejewski Ośrodek Szkolenia Kierowców 

Słowianin z siedzibą w Gnieźnie, Ośrodek Szkolenia Kierowców oraz 

Doskonalenie Techniki Jazdy PHU K. Centka z siedzibą w Gnieźnie, 

Celidox Ośrodek Szkolenia Kierowców Prawko Cezary Drozdowski  

z siedzibą w Poznaniu, Ideal BHP Krzysztof Grzelak z siedzibą  

w Mogilnie, Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne KANN sp. z o. o.  

z siedzibą w Poznaniu, Firma „Projekt” Marta Urbańska Filia I Centrum 

Szkolenia Kadr w Gdańsku. 
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nazwa zadania 
Realizacja projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych  

i poszukujących pracy w powiecie gnieźnieńskim (V)” 

opis zadania 

Projekt był realizowany w roku 2019, w okresie od 1 stycznia 2020 roku 

do 31 grudnia 2020 roku  i będzie kontynuowany do 31 grudnia 2022 

roku. W ramach projektu wsparciem objęto osoby powyżej 29. roku 

życia zarejestrowane jako bezrobotne w PUP w Gnieźnie. W 2020 roku 

na staże skierowano 111 osób (78 kobiet), a na szkolenia 9 osób  

(1 kobieta). 

W ramach projektu realizowano szkolenia indywidualne: 

▪ kwalifikacja wstępna przyspieszona (dla 2 osób), 

▪ szkolenie energetyczne w I, II, III grupie, 

▪ eksploatacja urządzeń energetycznych wytwarzających  

i zużywających ciepło (dla 2 osób), 

▪ prawo jazdy kat. D (dla 2 osób), 

▪ prawo jazdy kat. C+E, 

▪ prawo jazdy kat. C+E” oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona. 

Ponadto, 54 osobom przyznano jednorazowe środki na podjęcie 

działalności gospodarczej, w tym 24 kobietom. Łącznie w 2020 roku  

w projekcie wzięło udział 169 osób, w tym 99 kobiet. Kilka osób 

otrzymało podwójne wsparcie np. szkolenie oraz dotacja. 

Udzielono również wsparcia określonego w Ustawie z dnia 2 marca 

2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374,  

ze zm.) 372 osobom. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Uczestnicy projektu przerywają udział w przedsięwzięciu. Z tego 

względu pośrednicy pracy oraz doradcy zawodowi sporządzają listy 

rezerwowe, aby móc skierować kolejne osoby do udziału w projekcie. 

Ponadto, podczas rekrutacji motywowano uczestników do wzięcia 

udziału w wybranych formach wsparcia w celu podniesienia swoich 

kwalifikacji oraz nabycia doświadczenia zawodowego. Opracowywano 

Indywidualne Plany Działania. Natomiast specjaliści ds. rozwoju 

zawodowego informowali szczegółowo o organizowanych szkoleniach  

i korzyściach płynących z udziału w nich. Urząd dokłada wszelkich 

starań, aby wszystkie wskaźniki osiągnąć na założonym poziomie. 

W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 uniemożliwione były 

kontrole na miejscu prowadzenia poszczególnych form wsparcia  

i w związku z powyższym pracownicy PUP w miarę możliwości 

przeprowadzali kontrole zdalne. Ponadto, nie było możliwości 

zorganizowania zaplanowanych w 2020 roku szkoleń grupowych (odbyły 

się wyłącznie szkolenia indywidualne), co przyczyniło się do 

nieosiągnięcia wskaźnika dotyczącego osiągniętych kwalifikacji oraz 

niewykorzystania w pełni pozyskanych środków. 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Podmioty, którym zlecono organizację szkolenia wyłonione na 

podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych: Leszek 

Bąbelczyk Akademia Jazdy BIS z siedzibą w Poznaniu, Zakład 

Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu, Wielkopolski Uniwersytet 

Oświaty Pozaszkolnej sp. z o. o. w Poznaniu – Filia w Gnieźnie, Liga 

Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Kierowców w Poznaniu Wildzie, 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S. A., Ośrodek 
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Szkolenia Kierowców „Strażak” Dolata Tomasz z siedzibą w Czeszewie, 

Jerzy Modrzejewski Ośrodek Szkolenia Kierowców Słowianin z siedzibą 

w Gnieźnie.   

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2020 

produktu 

liczba osób objęta wsparciem w ramach 

projektów współfinansowanych z EFS 
os. 387 

wysokość środków pozyskanych z EFS na 

realizację projektu 
zł 7.316.887,50 

rezultatu 
liczba osób, które uzyskały zatrudnienie po 

zakończeniu udziału w projekcie 
os. 251 

 

4. uwagi dotyczące wskaźników 

We wskaźnikach produktu oraz rezultatu wykazano wyłącznie osoby bezrobotne. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

numer projektu  

II/4/d 

 

nazwa projektu 

Staże dla bezrobotnych 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie 

 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Staże dla bezrobotnych Dyrektor PUP 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2020 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Staże dla bezrobotnych - - 

 razem - 
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2020 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Staże dla bezrobotnych 497.205,14 - Fundusz Pracy 497.205,14 

razem 497.205,14 -  497.205,14 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Celem projektu jest zdobycie doświadczenia podczas odbywania stażu w miejscu pracy oraz 

sprostanie wymogom stawianym kandydatom do zatrudnienia przez pracodawców, u których  

te staże się odbywają. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Staże dla bezrobotnych 

opis zadania 

Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do 

wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez 

nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. W roku 2020 Powiatowy 

Urząd Pracy w Gnieźnie zorganizował 98 staży w ramach środków 

Funduszu Pracy, w tym 62 osoby odbyły staż dzięki środkom 

pozyskanym z Rezerw Ministra. Łącznie staż zakończyło 87 osób, a 81 

osób po zakończonym stażu podjęło zatrudnienie. W roku 2021 staże 

kontynuuje 7 osób. Efektywność zatrudnienia uzyskana po odbyciu 

stażu wynosi 93,10%. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa doszło do 4 przerwań 

staży. 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2020 

produktu liczba osób, które odbyły staż os. 87 

rezultatu 
liczba osób, które po odbytym stażu uzyskały 

zatrudnienie 
os. 81 
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numer projektu  

II/6/a 

 

nazwa projektu 

Rozwój uzdolnień indywidualnych dzieci młodzieży  

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Centrum Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży Dyrektor CK eSTeDe 

Utrzymanie i rozwój stacji kultura Dyrektor CK eSTeDe 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2020 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży 
921/92109/2800 16.500 

Utrzymanie i rozwój stacji kultura 

 razem 16.500 

w planie CK eSTeDe: 921/92109/4170 – 2.000 zł, 921/92109/4210 – 4.000 zł, 921/92109/4300 – 10.500 zł 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2020 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Organizacja zajęć dla dzieci 

i młodzieży 

16.469,81 
16.469,81  

(§ 2800) 
- - 

Utrzymanie i rozwój stacji 

kultura 

razem 16.469,81 16.469,81  - 

wykonanie CK eSTeDe: 921/92109/4170 – 2.000,00 zł, 921/92109/4210 – 3.989,41 zł, 921/92109/4300 – 10.480,40 zł 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Celem projektu jest organizacja zajęć artystycznych dla dzieci i młodzieży. W jego ramach 

realizowano zajęcia rozbudzające zainteresowania plastyczne, muzyczne i teatralne, rozwijające 

indywidualne zdolności twórcze dzieci i młodzieży. W ramach projektu realizowano również 

zadanie pn. Utrzymanie i rozwój stacji kultura. Przedsięwzięcie objęło zagospodarowanie 

przestrzeni dworca Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej przez CK eSTeDe i polegało  

na wykorzystaniu istniejącej infrastruktury i zaadaptowaniu jej pod działania kulturalno-

edukacyjne.  
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2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży 

opis zadania 

W ramach zadania realizowano następujące przedsięwzięcia: 

▪ spektakl dla dzieci „ Spiżarnia dźwiękowa” - w pierwszym tygodniu 

ferii zimowych Centrum Kultury zaprosiło dzieci na spektakl 

zatytułowany „Spiżarnia dźwiękowa”, który odbył się w Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie. Dzieci  

w wieku przedszkolnym i szkolnym uczestniczące w spektaklu 

przygotowały Muzolkowi urodzinową ucztę, mając do dyspozycji 

zapasy z muzycznej spiżarni. Nie zabrakło gości, tortu i prezentu 

oraz muzycznej perpetuy, 

▪ koncerty orkiestry dętej – nie tylko dla dzieci - w drugim tygodniu 

ferii Centrum Kultury „Scena to dziwna” zorganizowało dwa 

„koncerty orkiestry dętej nie tylko dla dzieci”,  które odbyły się  

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie. 

Koncerty zostały przygotowane głównie z myślą o dzieciach, ale  

w programie znalazły się ciekawostki, które zainteresowały także 

osoby dorosłe. Wydarzenia były przeprowadzone w formie audycji, 

podczas której zawodowi muzycy nie tylko  wykonali utwory 

muzyczne, ale również w przystępny i zabawny sposób 

zaprezentowali możliwości każdego instrumentu. Uczestnicy imprez 

dowiedzieli się jak powstaje dźwięk, jak jest modulowany  

i wzmacniany, usłyszeli i zobaczyli z jakich elementów zbudowane 

są dane instrumenty i do jakich grup należą. Wszystko to 

zilustrowane doskonałą orkiestrową muzyką było z pewnością 

wielką atrakcją zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, 

▪ pokaz mobilnego planetarium dla dzieci w wieku przedszkolnym  

i wczesnoszkolnym - Centrum Kultury „Scena to dziwna" zabrało 

dzieci w podróż na krańce naszej galaktyki. Dzieci przeniosły się  

w głąb kosmosu, poznały najbliższe planety, odwiedziły księżyc, 

przeżyły fascynującą kosmiczną podróż. „Historia ziemi” – pokaz 

przeznaczony dla dzieci od lat 4. Uczestnicy pokazu dowiedzieli się 

wszystkiego na temat powstawania Ziemi oraz rozwoju 

różnorodnych form życia. Pokaz odbył się w Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, 

▪ pokaz mobilnego planetarium dla dzieci w wieku szkolnym - Polaris 

to kosmiczna łódź podwodna, która zabrała dzieci w wieku 

szkolnym w kosmiczną podróż. Pokaz mobilnego planetarium odbył 

się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie,  

▪ pokaz mobilnego planetarium dla młodzieży - Centrum Kultury 

zorganizowało pokaz mobilnego planetarium dla młodzieży. Razem 

obserwowaliśmy gwiazdy i jako początkujący astronomowie 

zastanawialiśmy się, dlaczego noc na biegunach trwa tak długo. 

Udało nam się zbudować obserwatorium astronomiczne,  

a następnie statek kosmiczny. Podczas podróży w kosmos 

odnaleźliśmy odpowiedź na swoje pytanie. Po seansie planetarium 

była również okazja zobaczenia nowoczesnych obrabiarek 

sterowanych numerycznie znajdujących się w Centrum Kształcenia 
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Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, 

▪ koncert z okazji Dnia Dziecka „Dla dzieci w sieci” – w dniach 30 

maja - 1 czerwca 2020 roku eSTeDe zaprosiło dzieci i rodziców do 

wspólnego świętowania Dnia Dziecka. Na stronach internetowych 

eSTeDe można był obejrzeć specjalnie przygotowany na tą okazję 

spektakl „Dla dzieci w sieci”. Wraz z muzykami oraz aktorami  

z Filharmonii Pomysłów przenieśliśmy się do miasteczka Symfonia.  

W tym muzycznym zakątku dzieci radośnie bawiły się z Zosią  

i Michałkiem oraz przeróżnymi instrumentami.  

▪ koncert „Pastorałka Przedszkolaka” – w dniu 6 grudnia 2020 roku na 

stronach internetowych eSTeDe odbył się zrealizowany, na bazie 

własnego zasobu, koncert mikołajkowy, zatytułowany „Pastorałka 

Przedszkolaka”. W mikołajkową atmosferę wprowadziły nas 

przedszkolaki, które pod okiem nauczycieli nagrały piękne 

świąteczne piosenki i pastorałki. Podczas koncertu zaprezentowało 

się 19 gnieźnieńskich przedszkoli:  Akademia Misio, Pszczółka Maja, 

Mali Mistrzowie, Mali Przyrodnicy, Mali Piastowie, Janek 

Wędrowniczek, Polne Kwiaty, Piastowska Gromada, Bajkowy Świat, 

Kajtuś, Gniazdo Orląt, Leśne Ludki, Mistrzowie Zabawy, 

Przedszkoludki, Źródełko, Szkrabuś, Kubuś Puchatek, Prymus, Mali 

Polanie. Świąteczny koncert poprowadził Święty Mikołaj. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Imprezy organizowane z okazji Dnia Dziecka oraz Mikołajki z powodu 

sytuacji epidemiologicznej odbyły się w sieci. 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

koncert „Pastorałka Przedszkolaka” wyprodukowany przez eSTeDe 

powstał przy współpracy z gnieźnieńskimi przedszkolami: Akademia 

Misio, Pszczółka Maja, Mali Mistrzowie, Mali Przyrodnicy, Mali 

Piastowie, Janek Wędrowniczek, Polne Kwiaty, Piastowska Gromada, 

Bajkowy Świat, Kajtuś, Gniazdo Orląt, Leśne Ludki, Mistrzowie Zabawy, 

Przedszkoludki, Źródełko, Szkrabuś, Kubuś Puchatek, Prymus, Mali 

Polanie 

nazwa zadania Utrzymanie i rozwój stacji kultura 

opis zadania 

W ramach zadania realizowano następujące przedsięwzięcia: 

▪ zakupiono materiałów do przygotowania wagonu – platformy na 

cele prowizorycznej sceny, która była wykorzystana na terenie 

gnieźnieńskiej stacji Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej podczas 

organizowanych przez eSTeDe imprez plenerowych, 

▪ zorganizowano otwarcie sezonu Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej  

– w dniu 1 sierpnia 2020 roku Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa 

wyruszyła na wąskie tory. Odbyły się trzy przejazdy kolejki  

do stacji Jelonek. Centrum Kultury zaplanowało na ten dzień liczne 

atrakcje. Dla dzieci i dorosłych zorganizowane zostały, m. in.: 

spektakl muzyczny, zabawy plastyczne tematycznie związane  

z koleją a także przejazd drezyną. Podróż pociągiem umilał koncert 

akordeonistów,  

▪ Retro na Stacji Kultura - we wrześniu 2020 roku odbyła się impreza 

zamykająca sezon Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej. Z tej okazji 

eSTeDe zorganizowało wyjątkową imprezę plenerową w stylu retro. 

Na małych i dużych uczestników imprezy czekały liczne zabawy  

i konkurencje z lat 20. i 30. minionego wieku, między innymi Serso, 

Ciupy, Krowa, Fruczka czy Czortek. Aktorzy Teatru Za Miastem 
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zaprezentowali 14 zasad podróżowania pociągiem, a  nad 

przebiegiem wszystkich działań czuwał naczelny zawiadowca. 

Wszystkim wydarzeniom towarzyszyła muzyka w wykonaniu  

mogileńskiego kwartetu jazzu tradycyjnego - Dixie Team. 

Sympatycy kolejki skorzystali z  ostatnich w tym sezonie 

przejazdów GKW. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną i konieczność przestrzegania 

obowiązujących obostrzeń w imprezach mogła wziąć udział 

ograniczona ilość osób. 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Towarzystwo Miłośników Gniezna, 

Biuro Utrzymania i Eksploatacji Kolei Wąskotorowej z siedzibą  

w Gnieźnie 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2020 

produktu 

liczba zorganizowanych/przeprowadzonych 

zajęć, warsztatów  
szt. 10 

liczba osób uczestniczących w zajęciach, 

warsztatach  
os. 1.430 

rezultatu 

przyrost liczby uczestników warsztatów  

w danym roku w stosunku do roku poprzedniego  
% 2,1 

spadek liczby warsztatów w danym roku  

w stosunku do roku poprzedniego 
% 140 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

numer projektu  

II/6/b 

 

nazwa projektu 

Czas do przedszkola 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Inwestycji 
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2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Realizacja projektu „Czas do przedszkola” Dyrektor SOSW Kłecko 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2020 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ 
planowana kwota 

[zł] 

Realizacja projektu „Czas do przedszkola” 

801/80105/3020 8.692 

801/80105/4010 224.839 

801/80105/4040 21.479 

801/80105/4110 43.702 

801/80105/4120 5.909 

801/80105/4210 27.087 

801/80105/4220 9.480 

801/80105/4260 2.454 

801/80105/4270 1.100 

801/80105/4280 149 

801/80105/4300 10.849 

801/80105/4410 600 

801/80105/4440 11.117 

801/80105/4520 615 

 razem 368.072 

 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2020 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Realizacja projektu „Czas do 

przedszkola” 
356.947,02 

8.451,85  

(§ 3020) 

- - 

220.776,76  

(§ 4010) 

21.477,60  

(§ 4040) 

41.957,46  

(§ 4110) 

5.302,74  

(§ 4120) 

25.650,70  

(§ 4210) 

7.166,29  

(§ 4220) 

1.734,18  

(§ 4260) 

1.100,00  

(§ 4270) 
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148,70 (§ 4280) 

10.849,00  

(§ 4300) 

600,00 (§ 4410) 

11.117,00  

(§ 4440) 

614,74 (§ 4520) 

razem 356.947,02 356.947,02  - 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Głównym celem projektu jest ułatwienie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z orzeczeniem  

o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, autyzm, niepełnosprawności sprzężone oraz wsparcie dla rodziców  

w zakresie świadomości wpływu edukacji przedszkolnej na rozwój dzieci. 

 

2. pis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Realizacja projektu „Czas do przedszkola” 

opis zadania 

W roku 2020 przedszkole realizowało następujące działania: 

▪ realizacja podstawy programowej wychowania, 

▪ prowadzenie dokumentacji nauczania, 

▪ ogólne wychowanie przedszkolne, 

▪ przygotowywanie i wydawanie posiłków dla dzieci zgodnie  

z ustalonymi normami żywieniowymi (stały kontakt dietetyką 

zatrudnionego w SOSW z rodzicami przy dietach specjalnych), 

▪ codzienny transport dzieci busem szkolnym, 

▪ zajęcia rewalidacyjne, 

▪ terapie specjalistyczne (logopeda), 

▪ gimnastyka korekcyjna. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2020 

produktu 
liczba dzieci objętych edukacją przedszkolną os. 14 

liczba rodziców objętych wsparciem os. 14 

rezultatu 
liczba osób,  które podniosą swoje kwalifikacje 

w zakresie realizacji projektu 
os. - 
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numer projektu  

II/6/d 

 

nazwa projektu 

Gnieźnieński Program Wspierania Edukacji 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Program stypendialny dla młodzieży szkół ponadpodstawowych i uczniów 

uzdolnionych artystycznie 
WES 

Transgraniczna Konferencja Ekspercka – Międzynarodowe forum partnerstw 

strategicznych na rzecz rozwoju edukacji 
WES 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2020 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Program stypendialny dla młodzieży szkół 

ponadpodstawowych i uczniów uzdolnionych artystycznie 
854/85416/3240 57.400 

Transgraniczna Konferencja Ekspercka – Międzynarodowe 

forum partnerstw strategicznych na rzecz rozwoju 

edukacji 

801/80195/4300 12.202 

801/80195/4220 912 

 razem 70.514 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2020 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Program stypendialny dla 

młodzieży szkół 

ponadpodstawowych  

i uczniów uzdolnionych 

artystycznie 

57.400,00 
57.400,00 

(§ 3240) 
- - 

Transgraniczna Konferencja 

Ekspercka – Międzynarodowe 

forum partnerstw 

strategicznych na rzecz 

rozwoju edukacji 

28.113,92 

12.202,00 

(§ 4300) 
Polsko 

-Niemiecka 

Wymiana 

Młodzieży 

15.000,00 

911,92 (§ 4220) 

razem 85.513,92 70.513,92  15.000,00 
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III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Gnieźnieński Program Wspierania Edukacji zakłada szereg działań o charakterze pomocowym 

i wspierającym rozwój młodzieży uczęszczającej do szkół na terenie powiatu gnieźnieńskiego.                    

W ramach projektu Powiat realizuje program pomocy materialnej dla uczniów o charakterze 

motywacyjnym. Ponadto, prowadzone przez Powiat międzynarodowe spotkania młodzieży służą 

budowaniu więzi między różnymi środowiskami narodowymi, łamią stereotypy i uczą otwartości  

na świat oraz jego różnorodność: społeczną, kulturalną, światopoglądową i zwyczajową. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Program stypendialny dla młodzieży szkół ponadpodstawowych  

i uczniów uzdolnionych artystycznie 

opis zadania 

W ramach zadania przyznawane są stypendia dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych i placówek oświatowych powiatu gnieźnieńskiego 

za wybitne osiągniecia naukowe wynikające z regulaminów 

opracowanych przez szkoły i placówki oświatowe. 

Powiat Gnieźnieński na podstawie porozumień ze szkołami i placówki 

oświatowymi powiatu gnieźnieńskiego przekazał środki finansowe  

do jednostek na wypłatę stypendiów. W ramach zadania w I Liceum 

Ogólnokształcącym w Gnieźnie, w II Liceum Ogólnokształcącym  

w Gnieźnie, w III Liceum Ogólnokształcącym w Gnieźnie, w Zespole 

Szkół Technicznych w Gnieźnie, w Zespole Szkół Przyrodniczo  

– Usługowych w Gnieźnie, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3  

w Gnieźnie oraz w Zespole Szkół Ekonomicznych w Gnieźnie przyznano 

po 3 stypendia o wartości 200,00 zł na okres 10 miesięcy, natomiast  

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Witkowie przyznano  

2 stypendia po 200,00 zł na okres 10 miesięcy. Ponadto, w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Gnieźnie oraz Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kłecku przyznano po 2 stypendia  

w wysokości 120,00 zł miesięcznie na okres 10 miesięcy. W Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gnieźnie przyznano  

2 stypendia po 180,00 zł miesięcznie na okres 10 miesięcy,  

a w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gnieźnie - 2 stypendia  

po 150,00 zł miesięcznie na okres 10 miesięcy.   

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

nazwa zadania 
Transgraniczna Konferencja Ekspercka – Międzynarodowe forum 

partnerstw strategicznych na rzecz rozwoju edukacji 

opis zadania 

Przedsięwzięcie, w którym udział wzięli eksperci z Europy, Afryki  

i Azji, miało na celu utworzenie sieci kontaktów organizacji 

zainteresowanych współpracą, edukacją zawodową i realizacją 

projektów wielokulturowych. Wydarzenie przeprowadzone zostało na 

terenie województwa wielkopolskiego między innymi przez Starostwo 
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Powiatowe w Gnieźnie oraz Centrum Kształcenia i Spotkań „Zamek 

Trebnitz” oraz dofinansowane było ze środków Polsko-Niemieckiej 

Wymiany Młodzieży. W ramach wykorzystanych środków finansowych 

zakupione zostały artykuły spożywcze (tj. kawa, herbata, słodycze, 

cukier itp.) na potrzeby organizacji konferencji i warsztatów oraz 

podpisana została umowa z Polską Akademią Rozwoju w Poznaniu,  

w ramach której wydatkowano otrzymane środki finansowe na: 

▪ zakwaterowanie grupy gości w dniu 3 marca w Hotelu 500  

w Tarnowie Podgórnym w pokojach jedno- lub dwuosobowych, wraz 

ze śniadaniem w dniu 4 marca 2020 roku, 

▪ zakwaterowanie grupy gości w dniu 4 marca w Hotelu Feniks  

w Gnieźnie w pokojach jedno- lub dwuosobowych, wraz ze 

śniadaniem w dniu 5 marca 2020 roku, 

▪ zakwaterowanie grupy gości w dniach 5 i 6 marca w Hotelu 

Hampton by Hilton w Poznaniu w pokojach jedno- lub 

dwuosobowych, wraz ze śniadaniem w dniach 6 i 7 marca 2020 

roku, 

▪ zapewnienie usługi referenta w dniach od 3 do 6 marca 2020 roku, 

▪ zabezpieczenie obsługi związanej z pośrednictwem językowym,  

w tym tłumaczenie symultaniczne i konsekutywne, 

▪ zorganizowanie i zabezpieczenie transportu w ramach 

dofinansowania konferencji przez Polsko-Niemiecką Współpracę 

Młodzieży (rozliczenie kosztów podróży kraj trzeci), 

▪ zapewnienie wyżywienia uczestnikom konferencji w dniach od 3 do 

6 marca 2020 roku, 

▪ zorganizowanie gry miejskiej w Gnieźnie, w tym zapewnienie usługi 

przewodnika w dniu 5 marca 2020 roku, 

▪ zapewnienie warsztatów o tematyce edukacyjnej oraz projektów 

wielokulturowych, 

▪ przeprowadzenie i koordynację konferencji.  

„Międzynarodowe forum partnerstw strategicznych na rzecz rozwoju 

edukacji” organizowane było na terenie województwa wielkopolskiego  

w dniach 3-7 marca 2020 roku, a w dniu 5 marca 2020 roku jedno  

ze spotkań zorganizowano w Gnieźnie. Główną częścią spotkania była 

dyskusja panelowa poświęcona wdrożonemu w powiecie gnieźnieńskim 

projektowi modelowemu „Niemiecki dla kariery”, którego celem jest 

wspieranie nauki języka niemieckiego w lokalnych jednostkach 

edukacyjnych. Eksperckie rozmowy dotyczyły ponadto zagadnień  

z obszaru edukacji pozaformalnej w Niemczech, systemu edukacji  

w Maroko oraz możliwości realizacji międzynarodowych praktyk  

i trójstronnych projektów wielokulturowych. W Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego, zorganizowano również warsztaty 

praktyczne dla nauczycieli i uczniów, podczas których szczegółowo 

omawiano specyfikę finansowania oraz koordynacji wymian 

młodzieżowych, uwzględniających specyfikę systemu kształcenia  

w państwach Europy, Afryki i Azji. Wizytę zakończył wykład 

poruszający kwestie funkcjonowania klas mundurowych i edukacji  

dla bezpieczeństwa, przygotowany przez Komendę Powiatową Policji 

oraz III Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie.  

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 
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inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2020 

produktu 

liczba przedsięwzięć, programów 

realizowanych w ramach projektu 
szt. 2 

liczba szkół i placówek, w których zrealizowany 

był projekt 
szt. 12 

liczba uczniów objętych projektem os. ok. 80 

rezultatu 

przyrost liczby przedsięwzięć realizowanych  

w ramach projektu w danym roku w stosunku 

do roku poprzedniego  

% - 50 

spadek uczniów objętych projektem w danym 

roku w stosunku do roku poprzedniego 
% - 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

II/6/f 

 

nazwa projektu 

Realizacja projektu „Rozwijam siebie” 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Realizacja projektu „Rozwijam siebie-kompleksowe wsparcie dla uczniów  

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno 

-Wychowawczym w Kłecku” 

Dyrektor SOSW Kłecko 
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II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2020 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Realizacja projektu „Rozwijam siebie-kompleksowe 

wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Kłecku” 

- - 

 razem - 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2020 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Realizacja projektu 

„Rozwijam siebie 

-kompleksowe wsparcie dla 

uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi  

w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym  

w Kłecku” 

221.233,54 - 

EFS 182.920,86 

budżet państwa 21.482,68 

wkład własny 

niepieniężny 

(wynajem sal) 

16.830,00 

razem 221.233,54 -  221.233,54 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Realizacja projektu ma przyczynić się do podniesienia standardu bazy dydaktycznej  

w ogólnokształcących szkołach ponadpodstawowych powiatu gnieźnieńskiego oraz w specjalnych 

ośrodkach szkolno-wychowawczych. Doposażenie istniejących laboratoriów, utworzenie nowych 

oraz zakup brakujących pomocy dydaktycznych, jak również zakup sprzętu specjalistycznego, 

winien doprowadzić do poprawy jakości i skuteczności działań edukacyjnych oraz powstania 

nowych form zajęć lekcyjnych i poza lekcyjnych. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 

Realizacja projektu „Rozwijam siebie-kompleksowe wsparcie dla 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kłecku” 

opis zadania 

Celem projektu „Rozwijam siebie-kompleksowe wsparcie dla uczniów 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Kłecku” jest zapewnienie równego dostępu 

do dobrej jakości kształcenia podstawowego, gimnazjalnego  

i ponadpodstawowego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych  

i pozaformalnych ścieżek kształcenia, dla uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi z SOSW w Kłecku. W ramach projektu 

zostaną wyposażone sale do terapii specjalistycznych oraz pracownia 

do przedmiotów przyrodniczych. W salach terapeutycznych oraz poza 

Ośrodkiem będą prowadzone różnorodne zajęcia specjalistyczne  
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i zajęcia pozalekcyjne podnoszące kompetencje oraz umożliwiające 

poprawę przyswajania wiedzy ogólnej uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. Z kolei nauczyciele podniosą swoje 

kompetencje i uzyskają kwalifikacje poprzez uczestnictwo w studiach 

podyplomowych, szkoleniach, kursach. 

Projekt, zaplanowany do realizacji w latach 2018-2021, przewiduje:  

[1] wyposażenie pracowni przyrodniczej, sal do terapii: logopedycznej  

i alternatywnych metod komunikacji AAC, integracji sensorycznej, 

TOMATISA, muzykoterapii, hortiterapii, hydroterapii, bajkoterapii, 

arteterapii, [2] organizację dla uczniów: zajęć pozalekcyjnych  

w ramach kółka przyrodniczego oraz zajęć specjalistycznych  

w zakresie: logopedii i alternatywnych metod komunikacji AAC, 

integracji sensorycznej, muzykoterapii, hydroterapii, hipoterapii, 

alpakoterapii, bajkoterapii, arteterapii, TOMATISA, hortiterapii,  

[3] studia podyplomowe oraz kursy i szkolenia dla nauczycieli. 

W roku 2020 w ramach projektu realizowano następujące działania:  

▪ zajęcia pozalekcyjne w ramach kółka zainteresowań „Tropiciele 

przyrody”, zajęcia specjalistyczne w zakresie: logopedii  

i alternatywnych metod komunikacji AAC, integracji sensorycznej, 

TOMATIS, hortiterapii, muzykoterapii, bajkoterapii, arteterapii, 

hydroterapii, hipoterapii, alpakoterapii, 

▪ ukończenie studiów podyplomowych z zakresu hortiterapii, 

▪ kontynuacja studiów podyplomowych z zakresu integracji 

sensorycznej, 

▪ ukończenie kursów i szkoleń do prowadzenia ww. zajęć 

specjalistycznych. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2020 

produktu 

liczba nowo powstałych laboratoriów szt. 7 

liczba doposażonych laboratoriów szt. 7 

liczba zakupionych pomocy dydaktycznych szt. 2.078 

rezultatu 

liczba nowych zajęć lekcyjnych  

i pozalekcyjnych, uruchomionych w związku  

z utworzeniem /doposażeniem laboratoriów 

oraz zakupem pomocy dydaktycznych 

szt. 7 
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numer projektu  

II/7/a 

 

nazwa projektu 

Wsparcie zespołów reprezentacyjnych Powiatu w tym chóru i orkiestry 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Centrum Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Kontynuacja działalności Orkiestry Dętej Powiatu Gnieźnieńskiego, chóru 

mieszanego „Metrum” i Zespołu Tańca Ludowego „Gniezno” 
Dyrektor CK eSTeDe 

 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2020 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Kontynuacja działalności Orkiestry Dętej Powiatu 

Gnieźnieńskiego, chóru mieszanego „Metrum” i Zespołu 

Tańca Ludowego „Gniezno” 

921/92109/2800 65.100 

 razem 65.100 

w planie CK eSTeDe: 921/92109/§ 4170 – 45.000 zł, 921/92109/§ 4210 – 15.000 zł, 921/92109/§ 4300 – 5.100 zł 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2020 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Kontynuacja działalności 

Orkiestry Dętej Powiatu 

Gnieźnieńskiego, chóru 

mieszanego „Metrum”  

i Zespołu Tańca Ludowego 

„Gniezno” 

40.298,78 
40.298,78  

(§ 2800) 
- - 

razem 40.298,78 40.298,78  - 

wykonanie CK eSTeDe: 921/92109/4170 – 26.842,78 zł, 921/92109/4210 – 12.937,00 zł, 921/92109/4300 – 519,00 zł 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Celem realizacji projektu jest działalność zespołów reprezentacyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego. 

Orkiestra dęta, cór oraz zespół ludowy włączają się i uświetniają imprezy oraz uroczystości 

organizowane na terenie powiatu. Stanowią dodatkową ofertę kulturalną. Ponadto, biorą udział  

w przeglądach i konkursach, reprezentując nasz powiat w kraju i za granicą.  
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2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Kontynuacja działalności Orkiestry Dętej Powiatu Gnieźnieńskiego, 

chóru mieszanego „Metrum” i Zespołu Tańca Ludowego „Gniezno” 

opis zadania 

W 2020 roku zajęcia zespołów reprezentacyjnych Powiatu 

Gnieźnieńskiego odbywały się w Centrum Kształcenia Zawodowego 

 i Ustawicznego w Gnieźnie, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 

w Gnieźnie, w świetlicy na Piekarach oraz w salce na terenie stacji 

Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej w Gnieźnie. Podczas pandemii,  

w okresie gdy nie było możliwości by spotkać się „na  żywo”, zespoły 

odbywały próby zdalnie. Dzięki temu opracowały utwory i układy 

taneczne na miarę domowych możliwości. 

Chór mieszany „Metrum” wraz z Kwartetem ProForma w ramach akcji 

„zostań w domu” przygotował utwór „Arka Noego” (tekst: Jacek 

Kaczmarski muzyka: Przemysław Gintrowski). Klip powstał w czasie 

pandemii i miał swoją premierę w sieci 1 maja 2020 roku.  

Orkiestra Dęta Powiatu Gnieźnieńskiego od wielu lat przygotowywała 

muzyczną oprawę  Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W 2020 roku, 

z powodu epidemii, nie usłyszeliśmy orkiestry „na żywo”. Muzycy 

jednak, tym razem we własnych domach, przygotowali utwór „Witaj 

majowa jutrzenko”, który zaprezentowano w dniu 3 maja 2020 roku  

w sieci.  W drugim półroczu członkowie orkiestry przygotowali utwory, 

które emitowano podczas koncertów w sieci: „Powiat Gnieźnieński dla 

Niepodległej” w dniu 11 listopada 2020 roku oraz „Koncert Kolęd  

i Pastorałek” w dniu 25 grudnia 2020 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Zespół Tańca Ludowego „Gniezno” koncertował w dniu 4 marca 2020 

roku.  Uświetnił wieczór powitalny dla delegacji, która przybyła do 

pierwszej stolicy w ramach projektu „Międzynarodowe forum 

partnerstw strategicznych na rzecz rozwoju edukacji”. Członkowie 

zespołu, zarówno tancerze jak i muzycy, przez cały okres epidemii, 

przygotowywali materiały, które prezentowane były w sieci (np. nauka 

kroków wybranych układów tanecznych – Walc angielski, Rock’n’roll, 

Samba). W drugim półroczu zespół ludowy przygotował  utwory na 

koncerty prezentowane w sieci: „Powiat Gnieźnieński dla 

Niepodległej” w dniu 11 listopada 2020 roku, „Koncert Kolęd  

i Pastorałek” w dniu 25 grudnia 2020 roku, „Kolędy i pastorałki  

– wczoraj i dziś z nadzieją na jutro” w dniu 26 grudnia 2020 roku oraz 

koncert charytatywny dla Bartka i Marcina. 

Ze środków z projektu zakupiono m. in.:  

▪ na potrzeby zespołu ludowego: głośnik mobilny, radiomagnetofon, 

przyłbice, koszulki z nadrukiem, halki szamotulskie, spódnice 

krakowskie, nagranie utworów łowickich, 

▪ na potrzeby orkiestry: klarnet, stroiki, wyciory, statywy, 

▪ na potrzeby chóru – uszyto męskie garnitury.    

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną i konieczność przestrzegania 

obowiązujących obostrzeń działalność zespołów realizowana była 

głównie w sieci. 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

 

http://scenatodziwna.home.pl/2013/2020/12/21/koledy-i-pastoralki-wczoraj-i-dzis-z-nadzieja-na-jutro/
http://scenatodziwna.home.pl/2013/2020/12/21/koledy-i-pastoralki-wczoraj-i-dzis-z-nadzieja-na-jutro/
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3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2020 

produktu 

liczba orkiestr i chórów wpieranych w ramach 

realizacji projektu 
szt. 3 

liczba muzyków grających/występujących  

w orkiestrach i chórach  
os. 80 

liczba koncertów orkiestr i chórów na terenie 

powiatu gnieźnieńskiego  
szt. 1 

liczba koncertów orkiestr i chórów poza 

granicami powiatu gnieźnieńskiego 
szt. 5 

rezultatu 

liczba nagród, wyróżnień zdobytych przez 

orkiestry i chóry w związku z udziałem  

w przeglądach i konkursach o randze krajowej 

lub międzynarodowej. 

szt. 0 

 

4. uwagi dotyczące wskaźników 

Wskaźnik: liczba koncertów orkiestr i chórów poza granicami powiatu gnieźnieńskiego obejmuje 

koncerty w sieci internetowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

II/7/b 

 

nazwa projektu 

Przebudowa oraz doposażenie Centrum Kultury 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Centrum Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Przebudowa oraz doposażenie Centrum Kultury Dyrektor CK eSTeDe 
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II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2020 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Przebudowa oraz doposażenie Centrum Kultury 921/92109/6220 3.499.178 

 razem 3.499.178 

w planie CK eSTeDe: 921/92109/6059 – 3.450.590 zł, 921/92109/6050 – 48.588 zł 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2020 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Przebudowa oraz 

doposażenie Centrum 

Kultury 

3.468.977,60 
3.468.977,60  

(§ 6220) 
- - 

razem 3.468.977,60 3.468.977,60  - 

wykonanie CK eSTeDe: 921/92109/6059 – 3.421.733,70 zł, 921/92109/6050 – 47.243,90 zł 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Celem realizacji projektu jest poprawa standardu usług świadczonych na rzecz społeczności 

lokalnej przez Centrum Kultury "Scena to dziwna". W ramach projektu planuje się przebudowę 

eSTeDe oraz zakup nowego sprzętu do statutowej działalności Centrum Kultury "Scena to dziwna". 

Projekt przewiduje poprawę funkcjonowania instytucji kultury Powiatu Gnieźnieńskiego poprzez 

lepsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury, zmniejszenie kosztów utrzymania, zwiększenie 

zasobów lokalowych pod bieżącą działalność, zwiększenie dostępności centrum, w tym również 

przez osoby niepełnosprawne, a także zwiększenie atrakcyjności oferty placówki poprzez 

wykorzystanie nowoczesnych technologii. W celu realizacji niniejszego projektu będą 

podejmowane działania mające na celu pozyskanie środków zewnętrznych. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Przebudowa oraz doposażenie Centrum Kultury 

opis zadania 

W ramach zadania realizowany jest projekt pod nazwą „Zwiększenie 

atrakcyjności instytucji kultury powiatu gnieźnieńskiego Centrum 

Kultury „Scena to dziwna” przy ul. Roosevelta 42 w Gnieźnie”, 

polegający na przebudowie, rozbudowie i remoncie budynku Centrum 

Kultury „Scena to dziwna” wraz z zagospodarowaniem terenu, małą 

architekturą i infrastrukturą techniczną, którego realizacja  

ma przyczynić się do rozwoju i poprawy jakości oferty kulturalnej oraz 

do zwiększenia dostępności do kultury w powiecie gnieźnieńskim,  

w tym dla osób niepełnosprawnych i osób wykluczonych społecznie. 

Ze względu na odstąpienie od umowy z generalnym wykonawcą,  

a także konieczność przeprowadzenia  inwentaryzacji robót 

budowlanych, która okazała się rozbieżna w stosunku do 

inwentaryzacji generalnego wykonawcy, w 2019 roku ustalono zakres 

robót budowlanych niezbędnych do wykonania przez kolejnego 
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wykonawcę. Zaplanowano wówczas dokończenie realizacji inwestycji, 

uwzględniono koszty związane z koniecznością rozliczenia 

podwykonawców za niezapłacone prace budowlane przez głównego 

wykonawcę w ramach solidarnej odpowiedzialności oraz koszty sądowe 

w sprawie z powództwa jednego z podwykonawców. W związku  

z powyższym, w roku 2020 w ramach realizacji inwestycji podpisano 

następujące umowy: 

▪ umowę o roboty budowlane z dnia 23 marca 2020 roku  

z Jarosławem Sieszchułą prowadzącym działalność gospodarczą  

pn. Zakład Budowlany GRINBUD Jarosław Sieszchuła z siedzibą  

w Gnieźnie, 

▪ umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży 

ogólnobudowlanej z dnia 23 marca 2020 roku ze Stefanem 

Sosińskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Stefan Sosiński 

Projektowanie Wykonawstwo i Nadzory Budowlane z siedzibą  

w Gnieźnie, 

▪ umowę o sporządzenie ekspertyzy w zakresie zgodności  istniejącej 

instalacji elektrycznej z dnia 5 czerwca 2020 roku z Piotrem 

Calińskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Piotr Caliński 

Biuro Usługowo-Projektowe z siedzibą w Poznaniu, 

▪ umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej  

z dnia 1 lipca 2020 z Piotrem Calińskim prowadzącym działalność 

gospodarczą pn. Piotr Caliński Biuro Usługowo-Projektowe  

z siedzibą w Poznaniu, 

▪ umowę o pełnienie nadzoru autorskiego z dnia 24 kwietnia 2020 

roku z Justyną Mikołajczak prowadzącą działalność gospodarczą pn. 

J.M. Pracownia Projektowa z siedzibą w Gnieźnie. 

Roboty budowlane obejmowały przebudowę całej infrastruktury 

technicznej, nowe instalacje wewnętrzne, nową zewnętrzną instalację 

elektryczną oraz zmianę układu funkcjonalnego wnętrz.  

W przebudowywanym obiekcie powstały nowe pomieszczenia, takie 

jak: studio nagrań, sale prób, sala wystaw, sala konferencyjna, sala 

tańca, sala capoeira, sala tańca ludowego, sala teatralno-kinowo-

projekcyjna wraz z reżyserką, sceną i zapleczem, a także „Dom głosu  

i dotyku”, „Dom fotografii/multimedialny”, gablota historyczna, sala  

– gimnastyka, sala nordic walking i przebieralnia, sala 

historii/garnizon, „Dom budowania kreatywnego”, „Dom orkiestry”, 

„Dom chóru”, czy „Dom baletu”.  Wyremontowana została również 

widownia amfiteatru. Na terenie ogrodu i przed budynkiem 

zamontowano nowe urządzenia: „Fabryka piasku”, siłownia, ławeczki. 

Po zakończeniu realizacji zadania pn. „Zwiększenie atrakcyjności 

instytucji kultury powiatu gnieźnieńskiego Centrum Kultury "Scena  

to dziwna" przy ul. Roosevelta 42 w Gnieźnie”, przewiduje się jeszcze 

doposażenie obiektu, np. zakup oprogramowania graficznego  

do komputerów w sali multimediów. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 
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3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2020 

produktu 

liczba zakupionych jednostek estradowego 

sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego 
szt. 0 

liczba innego sprzętu zakupionego w celu 

realizacji statutowej działalności CK „eSTeDe” 
szt. 0 

rezultatu 

liczba organizowanych imprez estradowych  

z wykorzystaniem zakupionego sprzętu 
szt. 0 

liczba organizowanych/przeprowadzonych 

zajęć z wykorzystaniem zakupionego sprzętu 
szt. 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

II/7/c 

 

nazwa projektu 

Organizacja cyklicznych imprez kulturalnych 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Przedsięwzięcia kulturalne organizowane przez Wydział Promocji i Turystyki Dyrektor WPT 

Przedsięwzięcia kulturalne organizowane przez Centrum Kultury „Scena to 

dziwna” 
Dyrektor CK eSTeDe 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2020 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Przedsięwzięcia kulturalne organizowane przez Wydział 

Promocji i Turystyki 

921/92195/4170 2.000 

921/92195/4210 1.000 

921/92195/4220 3.000 

921/92195/4300 7.500 

Przedsięwzięcia kulturalne organizowane przez Centrum 

Kultury „Scena to dziwna” 
921/92109/2800 24.000 

 razem 37.500 

w planie CK eSTeDe: 921/92109/4170 – 6.700 zł, 921/92109/4210 – 17.300 zł 
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2020 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Przedsięwzięcia kulturalne 

organizowane przez Wydział 

Promocji i Turystyki 

8.999,50 

1.500,00  

(§ 4170) 

- - 999,50 (§ 4210) 

6.500,00  

(§ 4300) 

Przedsięwzięcia kulturalne 

organizowane przez Centrum 

Kultury „Scena to dziwna” 

23.888,89 
23.888,89  

(§ 2800) 
- - 

razem 32.888,39 32.888,39  - 

wykonanie CK eSTeDe: 921/92109/4170 – 6.694,00 zł, 921/92109/4210 – 17.194,89 zł 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Celem realizacji projektu jest zaspokojenie potrzeb i zainteresowań kulturalnych mieszkańców 

powiatu gnieźnieńskiego. W ramach projektu realizowane są cykliczne imprezy, które z kolei  

są ciekawą formą spędzania wolnego czasu, rozwijania zainteresowań kulturalnych oraz stanowią 

propozycję do budowania oferty turystycznej powiatu. Celem projektu jest organizacja imprez  

w formie: koncertów, spektakli, warsztatów, festiwali, festynów czy spotkań autorskich. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Przedsięwzięcia kulturalne organizowane przez Wydział Promocji  

i Turystyki 

opis zadania 

W 2020 roku ze względu na ogólnoświatową pandemię COVID-19 

ograniczona została m. in. możliwość organizacji imprez i spotkań  

o charakterze kulturalnym. Samorząd Powiatu Gnieźnieńskiego 

zmuszony był tym samym do odwołania wydarzeń, które od wielu lat 

gościły w powiatowym kalendarzu. 

Kolejne miesiące 2020 roku nie dawały realnych szans i nadziei na 

wznowienie działalności kulturalnej. Odwołane zostały uroczystości 

związane z Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej (13 kwietnia),  

obchodami rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, a także rocznicy 

sowieckiej agresji na Polskę (17 września). W roku 2020 odwołano 

ponadto organizację dożynek powiatowych. Przedsięwzięcie, które 

tradycyjnie odbywało się na przełomie sierpnia i września, z uwagi na 

bardzo atrakcyjny program kulturalny, zawsze przyciągało wielu 

mieszkańców powiatu, będąc znakomitą formą prezentacji nie tylko 

dokonań regionalnego rolnictwa, ale i umiejętności powiatowych 

zespołów reprezentacyjnych, które z zaangażowaniem włączały się  

w proces zapewnienia godnej oprawy artystycznej całego wydarzenia.  

W znacznej mierze ograniczona lub odwołana została organizacja 

cyklicznych imprez kulturalnych, dofinansowywanych z budżetu 
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lokalnego samorządu. Powiat Gnieźnieński, na wniosek uprawnionych 

podmiotów oraz po pozytywnej opinii Zarządu Powiatu, wsparł 

finansowo organizację następujących wydarzeń: 

▪ „XXIV Lednicka Wiosna Poetycka” – konkurs poetycki  

dla młodych twórców, uczniów szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych z całej Wielkopolski. Wydarzenie, którego 

pomysłodawczynią jest Stanisława Łowińska, organizowane jest  

m. in. przez Bibliotekę Publiczną Gminy Łubowo i Muzeum 

Pierwszych Piastów na Lednicy. Ubiegłoroczna edycja konkursu 

przeniesiona została w przestrzeń wirtualną i przebiegała pod 

hasłem „Wiosna w kwarantannie”. Powiat Gnieźnieński wsparł 

organizację przedsięwzięcia - organizację warsztatów i konsultacji 

poetyckich. Finał konkursu, pierwotnie zaplanowany na maj, 

ostatecznie odbył się w październiku. 

▪ „V Wielkopolski Festiwal Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki”  

w „Czytelni na Pietrze”, działającej przy I Liceum 

Ogólnokształcącym w Gnieźnie. W ramach festiwalu próby 

odpowiedzi na pytanie o współczesny wizerunek mężczyzny podjęli 

się znakomici gnieźnieńscy fotografowie Dawid i Waldemar Stube. 

Efekty ich wspólnego projektu można było zobaczyć podczas 

wystawy, na którą składało się dwadzieścia męskich portretów. 

Autorzy zdjęć postanowili w tym projekcie spotkać się  

z mężczyznami, w różnym wieku i wykonującymi różne zawody, by 

porozmawiać o wzorze mężczyzny. Odpowiedzi okazały się 

zaskakujące i tak różne, jak ścieżki życiowe uwiecznionych na 

portretach panów. Wernisaż wystawy zorganizowano w dniu  

23 października 2020 roku. 

▪ XXVIII Gnieźnieńskie Spotkania Chóralne „Stąd nasz ród”. 

Tradycyjne spotkanie chórów w pierwszej stolicy Polski, po raz 

pierwszy przybrało formułę online. W ubiegłorocznym koncercie 

udział wzięły chóry z Gniezna, Zdziechowy, Pniew i Zamościa.  

▪ Światowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych. W ramach 

corocznych obchodów święta, Środowiskowy Dom Samopomocy Dom 

Tęcza/Stowarzyszenie MAKI zorganizował konkurs plastyczny dla 

swoich podopiecznych. Powiat Gnieźnieński dofinansował 

przedsięwzięcie. 

▪ „Retro na Stacji Kultura” - 27 września 2020 roku na terenie stacji 

Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej przy ul. Wrzesińskiej 2,  

na uczestników w każdym wieku czekały liczne zabawy  

i konkurencje z lat 20. i 30. minionego wieku, m. in.: Serso, Ciupy, 

Fruczka czy Czortek. Aktorzy z „Teatru Za Miastem” zaprezentowali 

czternaście zasad podróżowania pociągiem, a nad przebiegiem 

wszystkich działań czuwał naczelny zawiadowca. Wszystkim 

wydarzeniom towarzyszyła ponadto muzyka w wykonaniu 

mogileńskiego kwartetu jazzu tradycyjnego – Dixie Team. Wstęp na 

imprezę był bezpłatny.  

Pandemia koronawirusa negatywnie wpłynęła również na plany 

współpracy z instytucjami muzealnymi. Poza wsparciem działań 

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie w zakresie wydruku 

plakatów i ulotek informacyjnych, nie doszło do kontynuacji badań 

archeologicznych na Wzgórzu Lecha. Nie odbyła się także organizowana 

we współpracy z Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie 
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„Noc Kupały”, w której każdego roku aktywnie (organizacyjnie  

i finansowo) uczestniczył Powiat Gnieźnieński, i która od kilku lat 

stanowiła część „Weekendu na Szlaku Piastowskim” - flagowej imprezy 

koordynowanej przez Stowarzyszenie Klaster Turystyczny Szlak 

Piastowski w Wielkopolsce. Dziesiąta – jubileuszowa – edycja konkursu 

„Smaczki, smaki i przysmaki gnieźnieńskiej kuchni”, dedykowanego 

kołom gospodyń wiejskich z terenu powiatu gnieźnieńskiego, to kolejna 

z impreza cykliczna odwołana przez COVID-19. Spotkanie kulinarne, 

będące w istocie rywalizacją powiatowych KGW w konkursie na 

najlepsze regionalne danie od lat przyciągało sympatyków niezwykłych 

smaków i zapachów do ogrodów hotelu „Adalbertus”. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Ograniczenia związane z pandemią koronawirusa. 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Stanisława Łowińska zamieszkała w Poznaniu, Waldemar Stube 

zamieszkały w Gnieźnie, Ewa Belau zamieszkała w Gnieźnie, Centrum 

Kultury eSTeDe z siedzibą w Gnieźnie, firma „Adriano” z siedzibą  

w Gnieźnie, Środowiskowy Dom Samopomocy Dom Tęcza  

/ Stowarzyszenie „MAKI” z siedzibą w Gnieźnie, Komputronik S.A.  

z siedzibą w Poznaniu, „Czytelnia na Piętrze” z siedzibą w Gnieźnie, 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 

nazwa zadania 
Przedsięwzięcia kulturalne organizowane przez Centrum Kultury 

„Scena to dziwna” 

opis zadania 

W ramach projektu Centrum Kultury „Scena to dziwna” zrealizowało 

następujące imprezy: 

▪ koncert walentynkowy – w dniu 14 lutego 2020 roku w Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbył się koncert 

walentynkowy zatytułowany „Miłość niejedno ma imię”, podczas 

koncertu usłyszeć można było najpiękniejsze piosenki i historie 

miłosne w wykonaniu duetu Michał Pilas - gitara i śpiew oraz Jarek 

Mixer Mikołajczyk – opowieści. „Miłość niejedno ma imię” to tytuł 

wspaniałej powieści autorstwa Pierre La Mure, opisującej życie 

Feliksa Mendelssohna, którego Marsz weselny towarzyszył wielu 

zakochanym. „Miłość niejedno ma imię” to także przeświadczenie  

o tym jak piękna i różnorodna może być miłość. Program 

przygotowany przez Michała Pilasa i Jarka Mixera Mikołajczyka na 

okoliczność dnia zakochanych był podróżą do krainy tęsknoty, 

wzruszeń, łez i uśmiechu, 

▪ koncert poezji śpiewanej - 22 lutego 2020 roku mieszkańców 

powiatu mogli uczestniczyć w koncercie zespołu „Póki Co”, który 

muzyczne nawiązuje do nurtu „Krainy Łagodności”. Można było 

usłyszeć co muzykom w duszy gra, a wywodzi się przede wszystkim 

z bossanovy, indiefolku, bluesa, smooth jazzu, reagge czy swingu. 

Oprócz własnych kompozycji muzycy zagrali również własne 

interpretacje znanych utworów, które miały wpływ na ich 

postrzeganie świata, nie tylko tego muzycznego, 

▪ koncert jazzowy - światowej sławy muzycy, tworzący 

międzynarodowy projekt pod nazwą „Paweł Pańta Trio” wystąpili  

w dniu 5 marca 2020 roku w auli „Medyka” w Gnieźnie. Zespół 

tworzą:   

➢ lider formacji Paweł Pańta, wybitny kontrabasista i gitarzysta 



Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu 
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2021 w roku 2020 

118 

 

basowy, laureat nagrody Grammy,  

➢ Konstantin Kostov, wirtuoz fortepianu, laureat pierwszej 

nagrody w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorów w Sofii, 

zdobywca Grand Prix na „Musikforderpreis Gasteig”  

w Monachium 

➢ Patryk Dobosz, perkusista, absolwent Akademii Muzycznej  

w Krakowie katedry muzyki współczesnej i jazzowej, zdobywca 

Grand Prix konkursu „Powiew Młodego Jazzu” w ramach  

„X Krokus Jazz Festiwal”, współpracujący m.in. z High Definition 

Quartet, Maciejem Obarą, Włodkiem Pawlikiem, Januszem 

Muniakiem, Randym Breckerem. 

Muzycy wykonali własne utwory, standardy jazzowe oraz 

transkrypcje kompozycji muzyki klasycznej, 

▪ uroczystość uchwalenia Konstytucji 3 Maja - ze względu na stan 

epidemii i wprowadzone obostrzenia 229. rocznicę uchwalenia 

konstytucji obchodzono inaczej niż zwykle. Przygotowano krótki 

koncert on-line oraz zawieszono flagi na ul. 3 Maja w Gnieźnie,  

by w ten sposób uczcić tak ważną dla wszystkich Polaków datę, 

▪ koncert w ramach Akademii Gitary – w dniu 21 sierpnia 2020 roku  

w gnieźnieńskiej Katedrze odbył się koncert finałowy 13. Festiwalu 

Akademia Gitary i jednocześnie recital duetu wybitnych muzyków: 

nominowanego do nagrody Grammy, nagrywającego wyłącznie  

z Deutsche Grammophon mandolinisty izraelskiego pochodzenia, 

Avi Avitala oraz Łukasza Kuropaczewskiego, dyrektora 

artystycznego Festiwalu i profesora Akademii Muzycznej w Poznaniu 

oraz Uniwersytetu Artystycznego w Grazu. W ich wykonaniu 

usłyszeliśmy utwory takich kompozytorów jak: Johanna Sebastiana 

Bacha, Mauro Giulianiego, Manuela Marii Ponce czy Agustina 

Barriosy Mangore, 

▪ Gnieźnieński Dzień Bluesa – „Spoko wodza”, „Przegwizdane mam” 

czy „Flaczki zakrzewskie” - któż z fanów bluesa nie zna tych 

utworów Jarosława Drażewskiego (autora tekstów, kompozytora, 

wokalisty, harmonijkarza, gitarzysty) oraz Roberta Grześkowiaka 

(kompozytora, gitarzysty) weteranów festiwalu Blues Express, 

którzy wraz Maciejem Kręcem (bas), Pawłem Kuśnierkiem 

(perkusja) i Henrykiem Szopińskim (instrumenty klawiszowe) tworzą 

grupę Blues Flowers. Zespół, na zaproszenie Centrum Kultury 

„Scena to dziwna”, wystąpił podczas Gnieźnieńskiego Dnia Bluesa, 

organizowanego w dniu 2 października 2020 roku w Restauracji 

Europejska. Podczas wieczoru, oprócz muzyki w wykonaniu zespołu, 

obejrzeć można było wystawę pamiątek z festiwalu Blues Express 

oraz usłyszeć mnóstwo opowieści i anegdot związanych  

z festiwalem, 

▪ Święto Przyjaciół - od lat, w dniu 3 listopada, Centrum Kultury 

„Scena to dziwna” organizuje „Święto Przyjaciół”. Jest  

to najstarsza, cykliczna impreza eSTeDe. W założeniu jest to dzień,  

w którym wracamy myślą do ludzi kultury Gniezna i powiatu, którzy 

opuścili nas w ostatnim czasie. Odeszli, ale trwają w naszej 

pamięci. Swoim talentem, zaangażowaniem i pracą wpisali się  

w historię kultury naszego regionu. Podczas XII edycji „Święta 

Przyjaciół” przypomniano  postać Zbigniewa Marcińczyka, zmarłego 

3 listopada 2019 roku. Zbigniew Marcińczyk był z zamiłowania 
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fotografikiem a także pasjonatem i promotorem jazzu. Przez wiele 

lat działał w Gnieźnieńskim Towarzystwie Jazzowym. Ze względu 

na sytuację epidemiologiczną „Święto Przyjaciół” odbyło się  

w sieci, na stronach internetowych eSTeDe, 

▪ koncert „Powiat Gnieźnieński dla Niepodległej” - 11 listopada 2020 

roku świętowano 102. rocznicę odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Ze względu na panującą epidemię i związane z nią 

ograniczenia, Centrum Kultury „Scena to dziwna” postanowiło 

uczcić święto 11 listopada w sposób odmienny i wyszło z inicjatywą 

wyprodukowania koncertu w formie elektronicznej, który był 

kompilacją materiałów nadesłanych przez artystów działających 

przy ośrodkach kultury i bibliotekach gmin powiatu 

gnieźnieńskiego. Inicjatywa eSTeDe spotkała się z dużym 

zainteresowaniem i odzewem ze strony gminnych ośrodków kultury. 

W wirtualnym koncercie zobaczyć i usłyszeć można było twórczość 

artystów z gmin: Łubowo, Witkowo, Czerniejewo, Niechanowo, 

Trzemeszno, Kłecko, zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci oraz 

młodzieży. Był śpiew, fotografia, poezja, muzyka i taniec.  

Nie zabrakło także koncertów w wykonaniu zespołów działających 

przy eSTeDe, tj. orkiestry dętej i zespołu tańca ludowego, 

▪ koncert „W hołdzie Powstańcom Wielkopolskim” – w dniu 27 

grudnia 2020 roku Centrum Kultury zaprosiło do wspólnego 

śpiewania i świętowania 102. rocznicy wybuchu Powstania 

Wielkopolskiego. Na stronach internetowych eSTeDe odbył się 

koncert zatytułowany „W hołdzie Powstańcom Wielkopolskim”  

w wykonaniu Natalii Braciszewskiej – Kijak. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Ze względu na panującą epidemię i związane z nią ograniczenia wiele 

działań realizowanych było w sieci. 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

koncert jazzowy „Paweł Pańta Trio” Centrum Kultury „Scena to 

dziwna” organizowało we współpracy z Agencją Artystyczną Jazzgra  

i Jazz Club Amok; koncert w ramach Akademii Gitary Centrum Kultury 

„Scena to dziwna” organizowało we współpracy ze stowarzyszeniem 

Bona Fide, koncert dla niepodległej wyprodukowany został przez 

eSTeDe przy współpracy z ośrodkami kultury z terenu Powiatu 

Gnieźnieńskiego. 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2020 

produktu 

liczba organizowanych imprez kulturalnych  szt. 14 

liczba osób biorących udział w imprezach 

kulturalnych 
os. 3.170 

rezultatu 

przyrost liczby osób biorących udział  

w imprezach kulturalnych w danym roku  

w stosunku do roku poprzedniego 

% b. d. 

 

4. uwagi dotyczące wskaźników 

Wskaźnik produktu: liczba osób biorących udział w imprezach kulturalnych odnosi się tylko do 

przedsięwzięć kulturalnych organizowanych przez Centrum Kultury „Scena to dziwna”. 

 

 



Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu 
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2021 w roku 2020 

120 

 

numer projektu  

III/2/a 

 

nazwa projektu 

Promocja powiatu poprzez reklamę typu ATL i BTL 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Przedsięwzięcia typu ATL i BTL Dyrektor WPT 

Składka członkowska do WOT Dyrektor WPT 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2020 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Przedsięwzięcia typu ATL i BTL 

750/75075/4170 1.000 

750/75075/4300 54.851 

750/75075/4380 200 

Składka członkowska do WOT 630/63095/4430 13.090 

 razem 69.141 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2020 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Przedsięwzięcia typu ATL  

i BTL 
48.925,76 

48.849,50  

(§ 4300) 
- - 

76,26 (§ 4380) 

Składka członkowska do WOT 13.090,00 
13.090,00  

(§ 4430) 
- - 

razem 62.015,76 62.015,76  - 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Celem projektu jest wykreowanie wyobrażenia na temat powiatu, jako miejsca, gdzie można 

spędzić kilka dni. Aby to osiągnąć konieczna jest szersza promocja nie tylko walorów kulturowych 

powiatu, ale również rekreacyjnych i wypoczynkowych. Temu służyć może: masowa produkcja 

materiałów promocyjnych dystrybuowanych poza powiatem, promocja internetowa (na własnej 

stronie turystycznej, za pośrednictwem innych portali, w tym również branżowych, w mediach 

społecznościowych), obecność w środkach masowego przekazu (poprzez: płatną reklamę, 

wydarzenia o charakterze PR oraz emisję filmów i spotów reklamowych), udział w targach 

turystycznych oraz wykorzystanie innych kanałów dystrybucji zmieniających się wprost 



Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu 
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2021 w roku 2020 

121 

 

proporcjonalnie do postępu technologicznego. Projekt zakłada szeroko rozumianą promocję 

powiatu - poprzez reklamę ATL (publiczną i masową) oraz BTL (niekonwencjonalną). 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Przedsięwzięcia typu ATL i BTL 

opis zadania 

W związku z realizacją projektu, w roku 2020 zlecono m. in.: druk 

przewodnika dla dzieci pn. „Dzieciaki na szlaki. Przewodnik dla małych 

podróżników po powiecie gnieźnieńskim”, dodruk przewodnika pn. „13 

pomysłów na Gniezno i okolice”, przygotowanie kilkuminutowego filmu 

promocyjnego o laureatach nagrody Gnieźnieńskiej Kapituły Orła 

Białego oraz zamówiono gadżety promocyjne (maseczki i torby z logo 

powiatu). Działanie promocyjne objęły również konferencję 

poświęconą zaginionym zabytkom i dziełom sztuki, która odbyła się we 

wrześniu w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kłecku. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

jeszczeinaczej.pl T. Góralczyk z siedzibą w Gnieźnie, Zakład 

Poligraficzny Moś i Łuczak sp. j. z siedzibą w Poznaniu, Media Lokalne 

Karol Soberski z siedzibą w Gnieźnie, Pack Art Bags sp. z o. o. sp. k.  

z siedzibą w Przeźmierowie, Agencja Reklamowa Ważka sp. z o. o.  

z siedzibą w m. Koszuty-Parcele (gm. Słupca), Elpos S. Pokładecki  

z siedzibą w Gnieźnie, Biuro Tłumaczeń Lingbart z siedzibą w Poznaniu 

– wykonawcy, których wybór został dokonany zgodnie z regulaminem 

udzielania zamówień w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie. 

nazwa zadania Składka członkowska do WOT 

opis zadania 

Powiat Gnieźnieński od 1 stycznia 2008 roku jest członkiem 

Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej (na podstawie uchwały  

nr IX/86/2007 z dnia 26 września 2007 roku Rady Powiatu 

Gnieźnieńskiego w sprawie przystąpienia do Wielkopolskiej Organizacji 

Turystycznej). WOT działa od 1 stycznia 2004 roku. Zrzesza 

przedstawicieli samorządów, branży turystycznej i stowarzyszeń 

działających w turystyce i kulturze. Zgodnie z zasadami opłacania 

składek w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, dla samorządów 

terytorialnych (uchwała nr 3 Walnego Zebrania WOT z dnia 14 stycznia 

2005 r.) wynosi ona 10 gr od mieszkańca. Siedziba WOT mieści  

się w Poznaniu, a zadaniem stowarzyszenia jest dbanie o rozwój 

turystyki w Wielkopolsce, lobbowanie na rzecz turystyki, m. in. 

poprzez współpracę z samorządem wojewódzkim i z Polską Organizacją 

Turystyczną w Warszawie. Członkostwo Powiatu Gnieźnieńskiego  

w WOT ma się przyczynić do wzrostu atrakcyjności turystycznej 

powiatu oraz aktywizacji działań promocyjnych powiatu na szczeblu 

regionalnym i krajowym. 

W roku 2020 działalność Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej objęła 

m. in.: [1] działania w celu wzmocnienia rynku turystycznego  

w związku z pandemią COVID-19 poprzez: (a) prowadzenie kampanii 

promocyjnej „#Doczekaliśmy się”, której celem było wsparcie 

przywrócenia ruchu turystycznego, (b) akcję promocyjną 
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#zostanwdomu, #wielkopolskapoczeka, (c) cykl webinarów dla branży 

hotelarskiej i turystycznej, (d) wydanie informatora dla branży 

turystycznej „Recepta dla turystyki”, (e) utworzenie podstrony  

o obiektach honorujących bon turystyczny, (f) przeprowadzenie akcji 

Obiekt Bezpieczny Higienicznie, (g) „Turystyczna Szkoła” program do 

nauczycieli i podmiotów organizujących wycieczki szkolne obejmujący 

pięć gotowych programów po różnych regionach Wielkopolski;  

[2] działania promocyjne i medialne: (a) prowadzenie stron 

internetowych wielkopolska.travel, wot.org.pl i wielka-petla.pl,  

(b) prowadzenie profili w mediach społecznościowych: facebook, 

instagram, twitter, linkedin, youtube, (c) współpracę z mediami  

i publikację materiałów, artykułów do czasopism, gazet o tematyce 

turystycznej, (d) współpracę z blogerami i influencerami,  

(e) opracowanie i druk materiałów promocyjnych; [3] udział  

w eventach: (a) imprezach wystawienniczych: WTM London (wersja 

online), Festiwal „Nauka z Pałacem w Tle”, Festyn „Moja Droga”, Targi 

Beijing International Tourism Expo (online), Targi Tour Natur 

Dusseldorf, Kiermasz Rzemieślniczy-Smak i Tradycja, Wielkopolski 

Piknik Turystyczny, (b) działania public relations, [4] realizację 

projektów turystycznych finansowanych z pozyskanych środków 

zewnętrznych: (a) projekt KSOW „Współpraca i dobre praktyki szansą 

na rozwój obszarów wiejskich”, (b) projekt WRPO „Rozwój kluczowego 

szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego  

pn. Szlak Piastowski”, (c) projekt FROT „Dobre praktyki w promocji  

i zarządzaniu markami terytorialnymi”, (d) projekt Ministerstwa 

Rozwoju pn. „Poprawa bezpieczeństwa usług turystycznych dla osób  

z niepełnosprawnościami na terenie województwa wielkopolskiego”, 

(e) projekt UMWW pn. „Oznakowanie Szlaku Piastowskiego”;  

[5] współpracę z centrami informacji turystycznej w regionie oraz  

z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną; [6] bieżącą działalność 

organizacyjną. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Ograniczenia związane z pandemią koronawirusa. 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wielkopolska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Poznaniu  

– stowarzyszenie, którego Powiat Gnieźnieński jest członkiem. 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2020 

produktu 

liczba przedsięwzięć reklamowych zarówno  

o charakterze ATL, jak i BTL 
szt. 2 

liczba osób, do których dotarła reklama 

powiatu poprzez nośniki internetowe – strony 

www, portale, media społecznościowe 

os. 79.063 

liczba wyprodukowanych materiałów 

promocyjnych powiatu (foldery, filmy, muzyka, 

ulotki, mapki, książki, gadżety itp.) 

szt. 12.260 

liczba imprez o charakterze targowym  

i wystawienniczym, w których uczestniczył 

powiat 

szt. 0 
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liczba osób, do których dotarła reklama 

powiatu – outdoor, telewizja, radio 
os. b. d. 

rezultatu 
przyrost liczby turystów w danym roku  

w stosunku do roku poprzedniego 
% b. d. 

 

4. uwagi dotyczące wskaźników 

Wskaźnik produktu: liczba przedsięwzięć reklamowych zarówno o charakterze ATL, jak i BTL 

obejmuje: (1) wydruk publikacji promocyjnych, (2) inne działania wizerunkowe.  

Wskaźnik produktu: liczba osób, do których dotarła reklama powiatu poprzez nośniki internetowe  

– strony www, portale, media społecznościowe obejmuje stronę: www.powiat-gniezno.pl (54.592), 

www.tupowstalapolska.pl (1.041), instagram (1.682), twitter (654) fanpage powiatu na Facebooku 

(21.094).  

 

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

III/2/b 

 

nazwa projektu 

Rozwój i promocja innych ponadregionalnych szlaków turystycznych przebiegających przez 

teren powiatu oraz szlaków powiatowych 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Monitoring i konserwacja szlaków powiatowych Dyrektor WPT 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2020 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Monitoring i konserwacja szlaków powiatowych 630/63003/4270 18.819 

 razem 18.819 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2020 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Monitoring i konserwacja 

szlaków powiatowych 
18.819,00 

18.819,00   

(§ 4270) 
- - 

razem 18.819,00 18.819,00  - 
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III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Przez teren powiatu przebiega (oprócz Szlaku Piastowskiego) Szlak św. Jakuba. Ponadto, na terenie 

powiatu, w okresie 2010 – 2011, zostały stworzone i oznakowane następujące szlaki turystyczne: 

mitów i legend, architektury drewnianej, pałaców i dworów. Wszystkie ww. szlaki powstały  

z inicjatywy i ze środków finansowych samorządu Powiatu Gnieźnieńskiego. Trwałość projektu 

unijnego zakończyła się w roku 2015 (w ramach którego wydano środki na oznakowanie szlaków 

turystycznych), jednak gospodarskie podejście do zarządzania powstałymi szlakami wymaga stałej 

dbałości o ich infrastrukturę. Każdego roku w ramach niniejszego projektu przeprowadzany jest 

audyt wszystkich szlaków i ustalana jest lista koniecznych napraw czy też renowacji obiektów 

architektonicznych szlaków. Nie wyklucza się utworzenia jeszcze innych szlaków, np. kulinarnego. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Monitoring i konserwacja szlaków powiatowych 

opis zadania 

W 2020 roku w ramach zadania przeprowadzono konserwację wieży 

widokowej w Dusznie (gm. Trzemeszno, dz. nr 86/3) wraz z otaczającą 

infrastrukturą. Z 12-metrowej konstrukcji wykonanej z drewna 

modrzewiowego oraz ławek, koszy na śmieci i ogrodzenia w postaci 

płotków myśliwskich usunięto mech, a całość zaimpregnowano 

środkiem zabezpieczającym przed szkodnikami i grzybami. Ponadto, 

naprawiono deskę podłogową na pierwszej platformie. Prace wykonano 

we wrześniu 2020 roku. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

firma Bartosza Styszyńskiego z siedzibą w Gruszczynie; wybór 

wykonawcy został dokonany zgodnie z regulaminem udzielania 

zamówień w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie (umowa  

nr WOA.273.222.2020.WPT z dnia 19 czerwca 2020 roku). 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2020 

produktu 

liczba audytowanych szlaków turystycznych na 

terenie powiatu gnieźnieńskiego 
szt. 4 

długość audytowanych szlaków turystycznych 

na terenie powiatu gnieźnieńskiego 
km 513 

liczba szlaków turystycznych na terenie 

powiatu gnieźnieńskiego objętych działaniami 

naprawczymi, renowacją   

szt. 1 

liczba przeprowadzonych działań naprawczych, 

renowacyjnych 
szt. 1 

liczba nowoutworzonych szlaków szt. 0 

rezultatu 
przyrost liczby turystów w danym roku  

w stosunku do roku poprzedniego 
% b. d. 
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4. uwagi dotyczące wskaźników 

Wskaźnik produktu: liczba audytowanych szlaków turystycznych na terenie powiatu gnieźnieńskiego 

obejmuje: [1] szlak architektury drewnianej, [2] szlak pałaców i dworów, [3] szlak mitów i legend, 

[4] droga św. Jakuba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

III/2/c 

 

nazwa projektu 

Rozwój i promocja turystyki aktywnej na terenie powiatu 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Tablice informacyjne na szlakach rowerowych powiatu gnieźnieńskiego Dyrektor WPT 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2020 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Tablice informacyjne na szlakach rowerowych powiatu 

gnieźnieńskiego 
630/63003/6050 20.000 

 razem 20.000 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2020 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Tablice informacyjne na 

szlakach rowerowych 

powiatu gnieźnieńskiego 

36.919,99 
19.999,99  

(§ 6050) 
dotacja UMWW 16.920,00 

razem 36.919,99 19,999,99  16.920,00 
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III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Przez teren powiatu przebiega Piastowski Trakt Rowerowy - wielkopolski szlak rowerowy 

zarządzany przez samorząd województwa. Ponadto, w latach 2010 - 2013 został zaprojektowany  

i stworzony przez Powiat Gnieźnieński system szlaków rowerowych w powiecie gnieźnieńskim, który 

w 2019 został uzupełniony o kolejną – szóstą pętlę. Wysoce pożądane jest systematyczne 

sprawdzanie jakości nowoutworzonych szlaków. Każdego roku, w ramach niniejszego projektu, jest 

przeprowadzany audyt powiatowych szlaków rowerowych i jest ustalana lista koniecznych napraw, 

czy też renowacji tabliczek i oznaczenia malowanego. W przyszłości planuje się również rozwój 

szlaków wodnych na terenie powiatu – na Wełnie i Małej Wełnie. Nie wyklucza się także działań 

mających na celu promocję i rozwój innych odmian turystyki aktywnej na terenie powiatu. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Tablice informacyjne na szlakach rowerowych powiatu 

gnieźnieńskiego 

opis zadania 

W dniu 26 listopada 2019 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

uchwałą nr 1549/2019, zmienionej uchwałą nr 1641/2019 z dnia  

13 grudnia 2019 roku, ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań 

z zakresu infrastruktury turystycznej, realizowanych przez samorządy 

województwa wielkopolskiego w 2020 roku. Jego celem było finansowe 

wsparcie inicjatyw związanych z poprawą i rozwojem infrastruktury 

okołoszlakowej służącej uprawianiu turystyki, a termin składania 

wniosków obejmował okres: 2 stycznia – 7 lutego 2020 roku.  

Powiat Gnieźnieński w dniu 7 lutego 2020 roku złożył w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wniosek  

o dofinansowanie zadania z zakresu infrastruktury sportowej  

i turystycznej wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami na 

realizację zadania inwestycyjnego pn. Tablice informacyjne na 

szlakach rowerowych powiatu gnieźnieńskiego.  

W dniu 12 marca 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

podjął uchwałę nr 1978/2020 w sprawie przyjęcia listy rankingowej 

projektów zgłoszonych w ramach ww. naboru wniosków. Powiat 

Gnieźnieński uzyskał rekomendacje Zarządu do dofinansowania (100% 

wnioskowanej kwoty), którą w dniu 18 maja br. zatwierdził Sejmik 

Województwa Wielkopolskiego podejmując uchwałę nr XIX/323/2020. 

Po zaktualizowaniu harmonogramu realizacji zadania oraz przyjęciu 

dotacji celowej przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego na sesji w dniu  

30 czerwca 2020 roku uchwała nr XXVII/161/2020, w dniu 7 lipca 2020 

roku została zawarta umowa pomiędzy Województwem Wielkopolskim 

a Powiatem Gnieźnieńskim. 

W dniu 20 lipca 2020 roku podpisano umowy z wykonawcami:  

▪ z firmą Janusz Malinowski „Artem z siedzibą w Powidzu, której 

przedmiotem było wykonanie projektów dla 11 tablic 

informacyjnych dla 6 szlaków rowerowych powiatu gnieźnieńskiego, 

▪ z firmą Grafplast Maciej Głowski z siedzibą w Gnieźnie, której 

przedmiotem było wykonanie 11 tablic informacyjnych i ich montaż 

w 11 lokalizacjach. 
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Ostatecznie na początku września 2020 roku stanęły: 

▪ dwie tablice na szlaku niebieskim (Lubochnia, Ostrowite 

Prymasowskie), 

▪ dwie tablice na szlaku zielonym (Lednogóra, Ławiczno dwór i las), 

▪ dwie tablice na szlaku czerwonym (Dębnica, Lednogóra), 

▪ dwie tablice na szlaku szarym (Kruchowo, Sarnówko), 

▪ dwie tablice na szlaku czarnym (Niechanowo, Małachowo Złych 

Miejsc), 

▪ jedna tablica na szlaku żółtym (Rakowo). 

W dniu 22 października 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu złożono sprawozdanie 

końcowe z wykonania zadania, które w dniu 28 października zostało 

zaakceptowane przez Departament Sportu i Turystyki UMWW. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

[1] Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – podmiot 

dotujący realizację zadania (umowa nr 4/DS/JST/T/2020 z dnia 7 lipca 

2020 roku); [2] Janusz Malinowski „Artem z siedzibą w Powidzu, 

Grafplast Maciej Głowski z siedzibą w Gnieźnie; wybór wykonawców 

został dokonany zgodnie z regulaminem udzielania zamówień  

w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie (umowy nr 

WOA.273.274.2020.WPT oraz WOA.273.275.2020.WPT, obie z dnia  

20 lipca 2020 roku); [3] Gmina Czerniejewo, Gmina Łubowo, Gmina 

Niechanowo, Gmina Trzemeszno, Gmina i Miasto Witkowo, Parafia 

rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja i św. Jadwigi w Dębnicy, 

Nadleśnictwo Gniezno, Nadleśnictwo Gołąbki; właściciele działek,  

na których zostały zlokalizowane tablice informacyjne (porozumienia  

o partnerstwie nr: WOA.273.47.2020.WPT, WOA.273.45.2020.WPT, 

WOA.273.41.2020.WPT,WOA.273.44.2020.WPT,WOA.273.42.2020.WPT,  

WOA.273.40.2020.WPT (wszystkie z dnia 28 stycznia 2020 roku), 

WOA.273.43.2020.WPT z dnia 16 grudnia 2019 roku 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2020 

produktu 

liczba audytowanych szlaków rowerowych na 

terenie powiatu gnieźnieńskiego 
szt. 6 

długość audytowanych szlaków rowerowych na 

terenie powiatu gnieźnieńskiego 
km 320 

liczba szlaków rowerowych na terenie powiatu 

gnieźnieńskiego objętych działaniami 

naprawczymi, renowacją   

szt. 0 

liczba przeprowadzonych działań naprawczych, 

renowacyjnych 
szt. 0 

liczba działań promocyjnych mających na celu 

rozwój turystyki aktywnej na terenie powiatu 

gnieźnieńskiego 

szt. 1 

rezultatu 
przyrost liczby turystów w danym roku  

w stosunku do roku poprzedniego 
% b. d. 
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4. uwagi dotyczące wskaźników 

Wskaźnik produktu: liczba działań promocyjnych mających na celu rozwój turystyki aktywnej na 

terenie powiatu gnieźnieńskiego obejmuje promocję szlaków rowerowych poprzez strony 

internetowe powiatu i profile społecznościowe powiatu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

III/2/d 

 

nazwa projektu 

Rozwój i promocja turystyki kolejowej w Powiecie Gnieźnieńskim 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Remont torowiska na odcinku Gniezno Wąskotorowe – Przystanek Jelonek 

oraz naprawa infrastruktury towarzyszącej wraz z uruchomieniem 

przewozów pasażerskich 

Dyrektor KTBRD 

Bieżące utrzymanie nieruchomości GKW Dyrektor PZGKKiN 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2020 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Remont torowiska na odcinku Gniezno Wąskotorowe  

– Przystanek Jelonek oraz naprawa infrastruktury 

towarzyszącej wraz z uruchomieniem przewozów 

pasażerskich 

600/60001/2360 150.000 
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Bieżące utrzymanie nieruchomości GKW  

600/60001/4110 344 

600/60001/4120 49 

600/60001/4170 2.000 

600/60001/4210 12.150 

600/60001/4260 14.500 

600/60001/4270 4.500 

600/60001/4300 16.900 

600/60001/4430 2.000 

600/60001/4480 2.800 

600/60001/4520 2.900 

 razem 208.143 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2020 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Remont torowiska na 

odcinku Gniezno 

Wąskotorowe – Przystanek 

Jelonek oraz naprawa 

infrastruktury towarzyszącej 

wraz z uruchomieniem 

przewozów pasażerskich 

149.997,59 
149.997,59  

(§ 2360) 
- - 

Bieżące utrzymanie 
nieruchomości GKW  

44.361,63 

265,02 (§ 4110) 

- - 

1.547,88  

(§ 4170) 

9.891,03  

(§ 4210) 

10.361,52 

(§ 4260) 

3.665,40 

(§ 4270) 

11.187,62 

(§ 4300) 

1.874,92 

(§ 4430) 

2.748,24 

(§ 4480) 

2.820,00 

(§ 4520) 

razem 194.359,22 194.359,22  - 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Turystyka kolejowa była dotychczas jednym z czterech wiodących produktów turystycznych             

w Wielkopolsce. Powiat jest właścicielem Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej obejmującej linię       

o długości 38 km pomiędzy Gnieznem a Anastazewem. Obecnie konieczna jest jednak rewitalizacja  
GKW, zarówno pod względem infrastrukturalnym, taborowym, jak i organizacyjnym. Projekt ma na 

celu poprawę atrakcyjności kolei oraz przygotowanie jej do ponownego uruchomienia  



Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu 
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2021 w roku 2020 

130 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 

Remont torowiska na odcinku Gniezno Wąskotorowe – Przystanek 

Jelonek oraz naprawa infrastruktury towarzyszącej wraz                        

z uruchomieniem przewozów pasażerskich. 

opis zadania 

Zadanie miało na celu przeprowadzenie niezbędnych napraw                 

i uruchomienie funkcjonowania Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej na 

odcinku Gniezno Wąskotorowe – Przystanek Jelonek i uruchomienie 

przewozów pasażerskich. W ramach zadania wykonano utwardzenie 

peronu drugiego w celu zabezpieczenia bezpiecznego wsiadania            

i wysiadania do pociągu pasażerskiego zgodnie ze sztuką budowlaną, 

tj. zrealizowano budowę obrzeży peronu z dwóch stron wraz  

z położeniem kostki na podsypce na długości około 80 mb i szerokości 

około 2 m. Ponadto, wykonano  naprawę instalacji elektrycznej 

zgodnie z zaleceniami i zakresem usunięcia usterek z protokołu 

badania rezystencji izolacji, badania ochrony przeciwporażeniowej  

i pomiarów rezystencji uziemienia z dnia 14 maja 2019 roku. 

Przeprowadzono również niezbędne naprawy torowiska i taboru w celu 

bezpiecznego wykonywania przewozów pasażerskich. W ramach 

zadania przeprowadzono przeglądy i bieżące naprawy taboru 

kolejowego. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

nazwa zadania Bieżące utrzymanie nieruchomości GKW  

opis zadania 

Zadanie miało na celu bieżące utrzymanie budynków należących do 

Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej, opłatę należnego podatku od 

nieruchomości, administrowanie nieruchomością, zapewnienie 

niezbędnych przeglądów technicznych budynków, dokonanie 

wymaganych napraw i remontów oraz bieżące utrzymanie czystości 

oraz estetyki nieruchomości należących do Gnieźnieńskiej Kolei 

Wąskotorowej.  

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2020 

produktu 

długość wyremontowanego torowiska GKW  km 3,8 

liczba dokonanych napraw, remontów taboru 

GKW  
szt. 5 

liczba zrealizowanych przedsięwzięć w zakresie 

budowy/rozbudowy oferty turystyki kolejowej 
szt. 0 
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liczba osób korzystających z oferty turystyki 

kolejowej  
os, 1.050 

wysokość pozyskanych środków zewnętrznych 

na rewitalizację GKW 
zł 0 

rezultatu 
przyrost liczby turystów w danym roku  

w stosunku do roku poprzedniego  
% 270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

III/2/e 

 

nazwa projektu 

Zintegrowany system informacji turystycznej - kluczowy instrument profesjonalnej obsługi 

ruchu turystycznego 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Dofinansowanie prowadzenia Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej Dyrektor WPT 

 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2020 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Dofinansowanie prowadzenia Powiatowego Centrum 

Informacji Turystycznej 
630/63001/2360 50.000 

 razem 50.000 
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2020 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Dofinansowanie prowadzenia 

Powiatowego Centrum 

Informacji Turystycznej 

50.000,00 
50.000,00  

(§ 2360) 
- - 

razem 50.000,00 50.000,00  - 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Celem projektu jest skuteczna i właściwa obsługa turystów przebywających na terenie powiatu 

gnieźnieńskiego. Pod pojęciem zintegrowany system informacji turystycznej należy rozumieć 

klasyczną informację turystyczną prowadzoną w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej, 

punkty stałe i sezonowe IT adresowane do osób poszukujących informacji turystycznej, statyczne 

urządzenia informacji turystycznej (tablice informacyjne, infokioski, mobilne punkty IT, itp.).  

Pod pojęciem zintegrowanego systemu informacji turystycznej rozumieć należy również broszury 

czy informatory z szybko zmieniającymi się danymi dotyczącymi danego sezonu turystycznego. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Dofinansowanie prowadzenia Powiatowego Centrum Informacji 

Turystycznej 

opis zadania 

Zadanie zostało zlecone Organizacji Turystycznej Szlak Piastowski, 

której oferta została wyłoniona na podstawie otwartego konkursu ofert 

Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na realizację zadania publicznego  

w roku 2020 z zakresu turystyki, zadanie pn. „Powiatowe Centrum 

Informacji Turystycznej”. Umowa pomiędzy OT Szlak Piastowski  

a Powiatem Gnieźnieńskim została zawarta w dniu 16 stycznia 2020 

roku i określała termin realizacji zadania: od 01 stycznia 2020 roku do 

31 grudnia 2020 roku. Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej 

zajmuje się obsługą turystów odwiedzających powiat gnieźnieński,  

a także promocją turystyczną regionu. Zadanie jest realizowane na 

bazie zasobu kadrowo-rzeczowego Powiatowego Centrum Informacji 

Turystycznej z siedzibą przy ul. Chrobrego 40/41 w Gnieźnie. Oprócz 

bieżącej obsługi ruchu turystycznego – turystów indywidualnych  

i grupowych z kraju i zza granicy (osobiście oraz poprzez wszystkie 

inne nośniki komunikacyjne) zadanie jest realizowane także poprzez: 

▪ obsługę zainteresowanych osób z terenu powiatu gnieźnieńskiego, 

▪ udzielanie fachowych porad w dziedzinie turystyki regionalnej  

i ogólnopolskiej, 

▪ redagowanie materiałów o treści turystycznej na zlecenie 

Starostwa Powiatowego w Gnieźnie – Wydziału Promocji i Turystyki, 

▪ zbieranie i przetwarzanie danych turystycznych oraz prowadzenie 

statystyki dotyczącej obsługi ruchu turystycznego w powiecie 

gnieźnieńskim, 

▪ sprzedaż wszelkiego rodzaju materiałów informacyjno- 
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turystycznych, takich jak: mapy, foldery, informatory, przewodniki, 

itp., 

▪ obsługę stanowisk targowych na różnego typu wystawach i targach 

turystycznych, na których obecny jest Powiat Gnieźnieński, 

▪ promocję powiatu podczas wszelkich imprez powiatowych  

i regionalnych. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Ograniczenia związane z pandemią koronawirusa. 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Organizacja Turystyczna Szlak Piastowski z siedzibą w Gnieźnie  

– podmiot, z którym w dniu 16.01.2020 roku zawarto umowę  

nr WOA.273.24.2020.WPT, o realizację zadania publicznego w roku 

2020 z zakresu turystyki, zadanie pn. „Powiatowe Centrum Informacji 

Turystycznej”, wyłoniony na podstawie otwartego konkursu ofert. 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2020 

produktu 

liczba turystów indywidualnych obsłużonych  

w Powiatowym Centrum Informacji 

Turystycznej   

os. 5.195 

liczba wycieczek obsłużonych w Powiatowym 

Centrum Informacji Turystycznej   
szt. 93 

liczba krajów pochodzenia turystów 

obsłużonych w Powiatowym Centrum Informacji 

Turystycznej   

szt. 4 

liczba nośników IT, sfinansowanych  

i utrzymywanych w ramach projektu 
szt. 0 

liczba wydanych broszur i informatorów 

turystycznych 
szt. 3.000 

rezultatu 
spadek liczby turystów w danym roku  

w stosunku do roku poprzedniego 
% 82,8 

 

4. uwagi dotyczące wskaźników 

Wskaźnik produktu: liczba krajów pochodzenia turystów obsłużonych w Powiatowym Centrum 

Informacji Turystycznej obejmuje następujące kraje: Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Ukraina.  

Wskaźnik produktu: liczba wydanych broszur i informatorów turystycznych obejmuje informatory 

przekazane do biura PCIT przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.  

Wskaźnik rezultatu: spadek liczby turystów w stosunku do roku poprzedniego obejmuje: ilość grup 

zorganizowanych, gdzie założono, że każda grupa liczy około 10 osób, co daje liczbę 930 osób, plus 

turyści indywidualni – 5.195 osób, co daje sumę 6.125 (rok 2019 - 35.594) osób obsłużonych przez 

Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej. Dane dotyczą liczby osób, które odwiedzały lub 

korzystały z usług Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej. 
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numer projektu  

III/3/b 

 

nazwa projektu 

Szlak Piastowski - rozwój i promocja szlaku, kluczowego produktu turystycznego powiatu 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Członkostwo w stowarzyszeniu Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski  

w Wielkopolsce” 
Dyrektor WPT 

Bieżąca praca Rady Programowo - Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego Dyrektor WPT 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2020 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Członkostwo w stowarzyszeniu Klaster Turystyczny „Szlak 

Piastowski w Wielkopolsce” 
630/63003/4430 11.546 

Bieżąca praca Rady Programowo - Naukowej ds. Szlaku 

Piastowskiego 
- - 

 razem 11.546 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2020 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Członkostwo  

w stowarzyszeniu Klaster 

Turystyczny „Szlak 

Piastowski w Wielkopolsce” 

11.546,00 
11.546,00  

(§ 4430) 
- - 

Bieżąca praca Rady 

Programowo - Naukowej  

ds. Szlaku Piastowskiego 

- - - - 

razem 11.546,00 11.546,00  - 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Szlak Piastowski od roku 2011 przechodzi przeobrażenia, które zostały zapoczątkowane 

powołaniem, przez marszałków województw wielkopolskiego i kujawsko – pomorskiego, Rady 

Programowo-Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego. Inicjatorem zmian był Powiat Gnieźnieński,  

a Starosta Gnieźnieński jest Przewodniczącym Rady. W roku 2011 został przeprowadzony audyt 

historyczny, w roku 2012 audyt turystyczny szlaku. Celem projektu jest rozwój i promocja Szlaku 

Piastowskiego, którego dwie główne trasy przecinają się w Gnieźnie. W roku 2012 szlak otrzymał 

certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej jako Najlepszy Produkt Turystyczny. Pośrednim celem 
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projektu jest zdobycie Złotego Certyfikatu POT dla Szlaku Piastowskiego. Docelowo Szlak 

Piastowski ma stać się magnesem przyciągającym turystów na teren powiatu gnieźnieńskiego  

i najbardziej rozpoznawalnym w Polsce szlakiem kulturowym. Celem projektu jest również 

osiągnięcie pełnej koordynacji szlaku. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Członkostwo w stowarzyszeniu Klaster Turystyczny „Szlak 

Piastowski w Wielkopolsce” 

opis zadania 

W roku 2015 podjęto działania mające na celu utworzenie, na bazie 

ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o Polskiej Organizacji 

Turystycznej, stowarzyszenia pn. Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski 

w Wielkopolsce”. W dniu 15 stycznia 2016 roku w Gnieźnie odbyło się 

spotkanie założycielskie Klastra Turystycznego „Szlak Piastowski  

w Wielkopolsce”. Nowa organizacja turystyczna wyznacza nową jakość 

zarządzania szlakiem i jednocześnie jest pierwszą, w pełni 

kompleksową, próbą skoordynowania wszelkich działań na szlaku. 

Klaster utworzyło 18 wielkopolskich samorządów leżących na terenie 

szlaku w Wielkopolsce: 

▪ na odcinku gnieźnieńskim: Powiat Gnieźnieński, Miasto Gniezno, 

Gmina Trzemeszno, Gmina Łubowo, Gmina Kłecko,  

▪ na odcinku poznańskim: Miasto Poznań, Gmina Pobiedziska, 

▪ na odcinku wrzesińskim: Powiat Wrzesiński, Gmina Września, 

Gmina Pyzdry, 

▪ na odcinku kościańskim: Powiat Kościański, Gmina Krzywiń, 

▪ na odcinku średzkim: Powiat Średzki, Gmina Dominowo, 

▪ na odcinku konińskim: Miasto Konin, 

▪ na odcinku kaliskim: Miasto Kalisz, 

▪ na odcinku wągrowieckim: Powiat Wągrowiecki, Gmina Wągrowiec. 

W dniu 5 kwietnia 2016 roku Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski  

w Wielkopolsce” otrzymał wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Zostały powołane również władze stowarzyszenia. W roku 2016 do 

Klastra przystąpiło Miasto Wągrowiec (członek wspierający) oraz 

Organizacja Turystyczna Szlak Piastowski (członek zwyczajny). W roku 

2019 w poczet członków Klastra przyjęto 2 podmioty: gminę Rogoźno  

i „Gród Pobiedziska”, natomiast miasto Gniezno z członkostwa 

zrezygnowało. Od 1 lutego 2019 roku dyrektorem biura Klastra jest 

pani Lidia Łączny.  

W roku 2020 działalność Klastra objęła m. in.: [1] promocję Szlaku 

Piastowskiego na imprezach targowych oraz konferencjach (Tour Salon 

w Poznaniu, Forum Promocji Turystycznej we Wrocławiu, Letni Targ 

Rodzinny w Poznaniu, Festiwal „Nauka z pałacem w tle” Jabłonna  

k. Warszawy), [2] prace nad organizacją 5-tej edycji święta Szlaku 

Piastowskiego pn. „Weekend na Szlaku Piastowskim – ostatecznie 

zaniechanie organizacji wydarzenia ze względu na pandemię COVID-19, 

[3] działalność popularyzatorską i informacyjną na kanałach 

internetowych Szlaku Piastowskiego (w tym cykl „Czy wiesz, że…”) 

oraz w mediach tradycyjnych (radio, prasa branżowa), [4] aplikowanie 

do ogólnopolskiego programu Narodowego Centrum Kultury – „Kultura 

w sieci” – projekt uatrakcyjnienia strony internetowej 

szlakpiastowski.pl, [5] budowanie koncepcji strategii komunikacji 
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marketingowej dla Szlaku Piastowskiego, w ramach planu działania  

w projekcie Cult-CreaTE (programu Interreg Europe), realizowanego 

przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, prace warsztatowe 

(Inowrocław, Żnin, spotkania on-line), [6] organizację szkolenia  

pn. „Szlak Piastowski – zacznijmy od…” w ramach realizacji zadania 

publicznego „Szkolenia informacyjno-przewodnickie na Szlaku 

Piastowskim”, dofinansowanego przez Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego. Szkolenie, dotyczące ogólnego zakresu wiedzy  

na temat szlaku i budowania jego oferty (pakiety i trasy tematyczne), 

odbyło się on-line w dniu 17 grudnia 2020 roku, a uczestniczyły w nim 

92 osoby, [7] realizację audytów w obiektach hotelowych  

i gastronomicznych, w ramach programu „Obiekt Bezpieczny 

Higienicznie” (MR i GIS) na zlecenie Wielkopolskiej Organizacji 

Turystycznej, [8] współpracę z koordynatorem kujawsko-pomorskiej 

części szlaku, obiektami i lokalnymi organizacjami turystycznymi,  

[9] opracowanie nowego statutu Klastra Turystycznego „Szlak 

Piastowski w Wielkopolsce” na potrzeby dalszej pracy stowarzyszenia, 

[10] bieżącą obsługa prac biura stowarzyszenia. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Ograniczenia związane z pandemią koronawirusa. 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” z siedzibą  

w Gnieźnie – stowarzyszenie, którego Powiat Gnieźnieński jest 

członkiem. 

nazwa zadania 
Bieżąca praca Rady Programowo - Naukowej ds. Szlaku 

Piastowskiego 

opis zadania 

XVI Posiedzenie Rady Programowo-Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego 

odbyło się w dniu 4 czerwca 2020 roku. Ze względu na pandemię 

COVID-19 posiedzenie odbyło w formule on-line. 

W spotkaniu wzięli udział członkowie Rady oraz przedstawiciele firmy 

2BA – Doradztwo Strategiczne, realizujący na zlecenie województwa 

kujawsko-pomorskiego projekt opracowania koncepcji strategii 

komunikacji marketingowej dla Szlaku Piastowskiego, w ramach 

programu Cult-CreaTE (Interreg Europe). Rada Programowo-Naukowa 

pozytywnie zaopiniowała dokument, który uwzględnia dotychczasowy 

dorobek badawczy, naukowy, kulturowy, turystyczny, marketingowy  

i społeczny, jak również docelową komercjalizację i budowanie marki 

Szlaku Piastowskiego w oparciu o założenia koncepcji i istniejące 

elementy marki. 

Ponadto, Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek aspirującego do 

obiektu gwarantowanego Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrskiej, co 

oznacza, że jego całościowa oferta spełnia oczekiwania Rady 

Programowo-Naukowej co do jakości i profilu szlaku. Tożsamą decyzję 

podjęto w sprawie komercyjnego obiektu na Szlaku Piastowskim  

– Grodu Pobiedziska. Decyzję poprzedziła prezentacja wyników audytu 

obu miejsc. Wyznaczono również zadania, jakie musi wykonać Gmina 

Rogoźno, która zgłosiła swoją akcesję do Szlaku Piastowskiego (silne 

związki z postacią króla Przemysła II). Wypełnienie zobowiązań będzie 

skutkowało przyjęciem Rogoźna w poczet miejsc reprezentujących 

Szlak Piastowski i angaż jego przedstawicieli w prace nad budowaniem 

oferty produktu turystycznego. 
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bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2020 

produktu 

liczba zrealizowanych przedsięwzięć 

dotyczących Szlaku Piastowskiego 
szt. 1 

wysokość nakładów finansowych 

przeznaczonych na promocję Szlaku 

Piastowskiego 

zł 11.546,00 

wysokość nakładów finansowych 

przeznaczonych na inwestycje na Szlaku 

Piastowskim 

zł 0 

rezultatu 

liczba otrzymanych nagród i wyróżnień dla 

Szlaku Piastowskiego  
szt. 0 

przyrost liczby turystów na Szlaku Piastowskim 

w danym roku w stosunku do roku poprzedniego 
% b. d. 

 

4. uwagi dotyczące wskaźników 

Wskaźnik produktu: liczba zrealizowanych przedsięwzięć dotyczących Szlaku Piastowskiego 

obejmuje: [1] członkostwo w stowarzyszeniu Klaster Turystyczny Szlak Piastowski w Wielkopolsce  

i udział w organizowanych przez stowarzyszenie przedsięwzięciach. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


